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 هقذهِ 

ٚ ٔشرههبٖ سعّيٓ ٚسطثيز زا٘ف  ،ٔعّٕبٖثی قه يىی اظ زؼسؼٝ ٞبيی وٝ ٕٞٛاضٜ شٞٗ وبضقٙبؾبٖ،ثط٘بٔٝ ضيعاٖ     

، چٍٍٛ٘ی حهَٛ اؾشمالَ ٘ؿجی ،ذٛزوفبيی اجشٕبعی ٚ ضا ثٝ ذٛز ٔعُٛؾ زاقشٝ اؾز آٔٛظاٖ َيؿ اسيؿٓ

ی ثبقس.ثسيٟی اؾز ايٗ ٟٔٓ زؾز يبـشٙی ٘رٛاٞس ثٛز ٍٔط ايٙىٝ ٘ظبْ آٔٛظقی ٚ سٛا٘جركی ٚيػٜ ثب ٔ آ٘بٖ الشهبزي

اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٞبي ذبل ايٗ ٌطٜٚ،ٔربَجب٘ف ضا جٟز ـطاٌيطي ٟٔبضر ٞبي آٔٛظقی،حطـٝ اي ٚ اجشٕبعی ثٝ 

 ٘حٛي ٞسايز ٕ٘بيس وٝ يبٔٗ ٔٛـميز ايكبٖ زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ثبقس.

ثٝ  ، ٌطٜٚ حطـٝ آٔٛظي حطـٝ ايٚ زْٚ   ٔشٛؾُٝ اَٚ ٝ زٚضٜ ٞبيث َيؿ اسيؿٓثٝ ٚضٚز زا٘ف آٔٛظاٖ ثب سٛجٝ       

زا٘ف آٔٛظقی  ثط٘بٔٝ ضيعي ثط آٖ قس سب ثب ٕٞىبضي ٚاحس  ٔٙظٛض اضسمبءويفی آٔٛظـ ثٝ ايٗ ٌطٜٚ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ

 الساْ ثٝ سسٚيٗ وشبة حبيط ٕ٘بيس. آٔٛظاٖ َيؿ اسيؿٓ

 سبِيؿ وشبة ٔصوٛض  عّی نٕسي وٝ ٔسيطيز دطٚغٜجٙبة آلبي زوشط ؾيساظ ٕٞىبضي نٕيٕب٘ٝ ٘ٓ زاثطذٛز الظْ ٔی

ضا ثطعٟسٜ زاقشٝ ا٘س ٚ وبضقٙبؾبٖ ٌطأی  ؾطوبض ذب٘ٓ ٔٙيطٜ ععيعي ٚ ؾط وبض ذب٘ٓ ؾٟيال ذبوعاز وٝ زض سسٚيٗ ايٗ 

 ؾذبؾٍعاضي ٔی قٛز. ،وشبة سالـ ظيبزي ٕ٘ٛزٜ ا٘س

وشبة ٘ظطار ،ديكٟٙبزار ٚ ا٘شمبزار ؾبظ٘سٜ ذٛزضا ثٝ ٚ اجطاي وبُٔ ٙس دؽ اظ ُٔبِعٝ أيس اؾز ٕٞىبضاٖ اضجٕ   

 ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾشثٙبيی وكٛض اعالْ ٕ٘بيٙس .

 ٔعبٚ٘ز ثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقی ٚ سٛاٖ ثركی 

 ثٙبيی وكٛضؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ دطٚـ اؾش

 

 



  

 

 سخٌی تا ّونار

ٗ اؾااز وااٝ زض يااه ثط٘بٔااٝ ٞاابي ٔساذّااٝ اي ؾااعی ثااط ايااظٔيٙااٝ زض حجاآ ُٔبِاات ٔٛجااٛز سٙااٛ  ثااب سٛجااٝ ثااٝ     

ي اذااشالالر ٛظاٖ زاضاجطثاای سااطيٗ ضٚـ ٞاابي ٔساذّااٝ اي ٚ آٔٛظقاای ثااطاي زا٘ااف آٔاا وشاابة ٔٙبؾاات سااطيٗ ٚ س

 ٛ وشاابة حبيااط ثااٝ ٔٙظااٛض ٞااسايز ٔعّٕاابٖ زض أااط آٔااٛظـ زا٘ااف آٔااٛظاٖ زاضاي    ز. َيااؿ اسيؿاآ ثطٌعيااسٜ قاا

ـ اؾااشثٙبيی زض ايااطاٖ . يىاای اظ وٕجااٛز ٞاابي حاابَ حبيااط ٘ظاابْ آٔااٛظ اذااشالالر َيااؿ اسيؿاآ سٟيااٝ قااسٜ اؾااز 

ـ   عااسْ  ٔ  ٚجااٛز ٔٙاابثع عٕيااك سحّيّاای زض ٔااٛضز سااسضيؽ ٚ ضٚ شٙااٛ  آٖ ثااطاي سحااز دٛقااف   ٞاابي ٔرشّااؿ ٚ 

ٌاابْ الظْ سااب  ثبعااش قااسزا٘ااف آٔااٛظاٖ زاضاي اذااشالالر َيااؿ اسيؿاآ اؾااز. ٔكاابٞسٜ ايااٗ ٘ماام      لااطاض زازٖ

ٌؿااشطٜ ٚؾاايعی اظ ضٚـ ٞاابي آٔٛظقاای ٚ ٔساذّااٝ اي   .قااٛز ثطزاقااشٝيٙااٝ ٔجٕٛعااٝ اي زض ايااٗ ظٔثااطاي سااسٚيٗ 

واٝ زض اياٗ وشابة عاالٜٚ      ٌطـشاٝ قاس  ثطاي زا٘اف آٔاٛظاٖ لاطاض ٌطـشاٝ زض َياؿ اسيؿآ ٚجاٛز زاضز، أاب سهإيٓ          

ـ   اي ٔعطـاای ٚ ٔساذّااٝ  وبضا سااطيٗ ضٚـ ٞاابي آٔٛظقاای  ٞاابي ا٘شراابة قااسٜ،   ثااط زض ٘ظطٌيااطي سٙااٛ  زض ضٚ

 .قٛ٘س

 عٕسٜ لبثُ سفىيه اؾز؛ حٛظٜايٗ وشبة زض زٚ ٔحشٛاي ٔٛجٛز زض 

ثاب   ثاطاي آقاٙبيی  ٞسؾ اظ سسٚيٗ ايٗ ثرف وٕه ثاٝ ٔعّٕابٖ    :ٞبي ٔساذّٝضٚـ  اسيؿٓ ٚ ثرف ٘ظطي ٚ ٔعطـی 1#

 ثطاي آٔٛظـ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ اؾز.عالئٓ اسيؿٓ ٚ ضٚـ ٞبي وّی ٔساذّٝ 

ح زضؼ ثطاؾبؼ چٟبض ضٚـ ٔعطـی قسٜ ٚ َطح زضؼ سطويجی ثاب اؾاشفبزٜ   # ثرف عّٕی ٚ ثيبٖ ٌبْ ٞبي سسٚيٗ َط2

                                                                                                                                        اظ ٞط چٟبض ضٚـ.



  

 

يٗ وشبة سٟٙب ثطاي ضإٞٙبيی قٕب زض ا٘جبْ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی زض قسٜ زض ا اضائٝوٝ اَالعبر الظْ ثٝ يبزآٚضي اؾز 

ثٝ يه ٔشرهم ٚ يب نبحت ٘ظط زض ايٗ ظٔيٙٝ سجسيُ ٕ٘ی وٙس. ثطاي ايٙىٝ  اض ـطزوالؼ زضؼ اؾز ٚ ثٝ ٞيچ عٙٛاٖ 

اجعاٝ  ٔط يٞب ٚ ٔٙبثع زيٍط الظْ اؾز وٝ ثٝ وشبة قٛززض اضسجبٌ ثب ٞط يه اظ ايٗ ضٚـ ٞب اَالعبر ثيكشطي وؿت 

زض زٚضٜ ٞابي آٔٛظقای سبيياس قاسٜ اظ     اـاطاز  َٛض وبُٔ الظْ اؾز وٝ ٝ . ثطاي وؿت سٛا٘بيی اجطاي ثط٘بٔٝ ٞب ثٌطزز

 س. ٙجب٘ت ٔطاوع ٔعشجط عّٕی قطوز وٙ

ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اؾز وٝ ثٝ ذٛا٘ٙسٜ ايٗ اجبظٜ ضا ٔی زٞس وٝ ٞاط ٔحشاٛايی ضا زض لبِات ٞابي      حبيط قيٜٛ ٍ٘بضـ وشبة

ذٛز ٚ زا٘ف ٚ آٌابٞی عّٕای    ٝايٗ ٔطثی ٚ يب آٔٛظٌبض وبض آظٔٛزٜ اؾز وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ سجطث .سزٞاضائٝ قسٜ لطاض 

وؿت وطزٜ ديكيٗ ثطاي ٞط ٔحشٛا اظ ضاٞىبض ٔٙبؾت اؾشفبزٜ ٔی وٙس. الظْ اؾز زض ٔٛضز زاليُ ا٘شربة ياه ثط٘بٔاٝ   

سطي ٘ؿاجز ثاٝ    زاضاي سٛإ٘ٙسي ثيف آٔٛظقی اضائٝ قسٜاظ ثط٘بٔٝ ٞبي  ثطذی .ا٘سيكيسآٖ  اجطايٚ  ٔٙبؾت آٔٛظقی

اؾاز. ٔاثال ثاطاي ـعبِياز ٞابي حؿای ٚ        ثيف ساط  ؾاٞساثٝ زض زؾشيبثی ؾبيط ثط٘بٔٝ ٞب ٞؿشٙس ٚ احشٕبَ ٔٛـميز آٟ٘ب 

ٞابي   ثاطاي آٔاٛظـ ٟٔابضر    يبحطوشی ٔب٘ٙس ٚضظـ ٚ ٞٙط اٌط اظ ضٚـ يىذبضچٍی حؿی اؾشفبزٜ قٛز ثٟشط اؾز ٚ 

 قٛز ثط٘بٔٝ ٞبي ٔكرم ٚ عيٙای ساطي ٔای ساٛاٖ ساسٚيٗ واطز.       لساْالح ضـشبض اضٚـ ٞبي ان ثطاؾبؼ اٌط قٙبذشی 

ت ثاب آٟ٘اب ٔاٛضز اؾاشفبزٜ لاطاض زاز ساب       سٔز ؾبيط ضٚـ ٞب ٚ زض سطويضٚـ ٞبيی ٔب٘ٙس دىؽ ٚ سيچ ضا ٔی سٛاٖ زض ذ

ذاٛة ٚ ثاب    زض ٟ٘بيز ٔی سٛاٖ چٙيٗ ٘شيجٝ ٌيطي وطز وٝ زض يه َاطح زضؼ  ثط٘بٔٝ ٞب ضا اضسمبء زاز. ؾُح وبضايی 

ضاٞىابض  ثٟشاطيٗ   ظـ زازٜ قسٜ زض ايٗ وشبة ٔی سٛاٖسطويجی اظ ضٚـ ٞبي آٔٛثب ،سٛجٝ ثٝ اٞساؾ يه زضؼ ذبل

 آٔٛظقی ضا زض ٘ظط ٌطـز.

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٍلتخص 

 هؼزفي اتيسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 1عيف اتيسن ملياتي در هَرد  اختالل ّاي

ضـشبضٞبي زضذٛز ـطٚضـشٝ ٚ حبوی اظ ا٘عٚاَّجی ٌطٚٞی اظ ضا ثطاي سٛنيؿ  ايٗ انُالح  1919 زض ؾبَ  2اٚغٖ ثِّٛط

سٛؾٍ ِئاٛ   1940وٛزوبٖ زاضاي اؾىيعٚـط٘ی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض زاز. أب ايٗ ٘بْ ثٝ عٙٛاٖ ٘ٛعی اذشالَ ضقس، زض ؾبَ 

 ٚيػٌای  وب٘ط زض ٔيبٖ ٌطٚٞی يبظزٜ ٘فطٜ اظ وٛزوبٖ ٔطاجعٝ وٙٙسٜ، ٔجٕٛعٝ اي اظزض أطيىب ثٝ وبض ثطزٜ قس.  3وب٘ط

ٞابي ٔٛجاٛز    زض ٞيچ يه اظ َجماٝ ثٙاسي   عاليٓ  ٘كبٖ زازٜ قسٜ سٛؾٍ ايٗ وٛزوبٖٔكشطن ٔكبٞسٜ وطز.  ضا یيٞب

. ْ ٌاصاضي واطز  ٘اب ” اسيؿآ ظٚزٍٞٙابْ واٛزوی   “ٔجاشال ثاٝ   ثاٝ عٙاٛاٖ اـاطاز     ٌطـشٙس. وب٘ط اياٗ وٛزوابٖ ضا    جبي ٕ٘ی

 ” اسيؿٓ“ؾيس ٘كبٍ٘بٖ آٖ اظ ٍٞٙبْ سِٛس ٚجٛز زاضز ٚ چٖٛ ثٝ ٘ظط ٔی ضثٝ ايٗ زِيُ ا٘شربة قس  ” ظٚزٍٞٙبْ وٛزوی“

چٖٛ ايٗ وٛزوبٖ زض ذٛز جصة ثٛزٜ ٚ ثب زيٍطاٖ ثٝ َٛض ٔٙبؾات اضسجابٌ ثطلاطاض    ثٝ ايٗ زِيُ اظ ثِّٛط ٚاْ ٌطـشٝ قس 

4اذشالالر اسيؿٕی  ثطذٛضزٞبي عبَفی"ٞب زض ٔمبِٝ اي ثٝ ٘بْ  ايٗ ٚيػٌی .وطز٘س ٕ٘ی
ر شوط قس٘س. وب٘ط زض ازثياب  "

سط اظ ؾبيط اـطاز قٙبذشٝ قسٜ اؾاز  ٚحشای اظ ٔيابٖ داٙت زؾاشٝ اظ اذشالالسای واٝ سحاز عٙاٛاٖ           ٔطثٌٛ ثٝ اسيؿٓ ثيف

 ٞب ثٝ ٘بْ ؾٙسضْٚ وب٘ط ٚ يب اذشالَ اسيؿٕی ذٛا٘سٜ ٔی قٛز.  اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ذٛا٘سٜ ٔی قٛ٘س يىی اظ آٖ

يعٙای اياٗ سكاريم    اضسجبَی ـطز ضا ٔرشُ ٔی وٙس. اسيؿٓ اذشالِی اؾز وٝ ضقس ٚ ٌؿشطـ ٟٔبضر ٞبي اجشٕبعی ٚ 

زض  ؼيطَجيعای ٚ ٚجٛز اٍِٛٞابي   ضـشبضٞبي اضسجبَی ٚ والٔی  مم زض٘٘ٛعی اذشالَ ضقسي اؾز وٝ ثب  ٘كبٖ زٞٙسٜ 

ايٗ اذشالَ زض اـاطاز ٔرشّاؿ عالئآ ٔشفابٚسی زاضز  ٚ ثاطاي جاسا ؾابظي آٖ اظ ؾابيط          .قٛز ٔكرم ٔی ٞط زٚ ظٔيٙٝ

ٔای ٌياطز. عّاز    ٔٛضز اؾشفبزٜ لاطاض   ASDٚ يب ٔرفؿ آٖ « اذشالالر ٔٛجٛز زض َيؿ اسيؿٓ» اذشالالر، انُالح

ايٗ اؾز وٝ زؾشٝ اي اظ اـطاز ٚجٛز زاض٘س وٝ زاضاي اسيؿآ ٞؿاشٙس أاب ا اطي اظ ٔكاىالر ٚ عاليآ زيٍاط زض آ٘ابٖ         

                                                           
-

1
 # اؾز.1390ثطٌطـشٝ اظ وشبة اذشالالر َيؿ اسيؿٓ نٕسي ٚ ٔه وب ٘ىی  $  ؿٓياس ؿيَ اذشالالر زض ٔساذّٝ ا٘جبْ يٞب ضٚـايٗ لؿٕز ٚ لؿٕز   

  -2 Eugen Bleuler 

 -3 Leo Kanner 

 -4 Autistic Disturbances of Affective Contact 



   

 

ٞب ٚ عاليٓ سكريهی  ػٌیٔكبٞسٜ ٕ٘ی قٛز ٚ عّٕىطزٞبي قٙبذشی  ٔكبثٟی ثب جٕعيز عبزي زاض٘س، ثب ٚجٛز ايٗ ٚي

اسيؿٓ ضا ٘يع زض ذٛز زاض٘س. ايٗ ٌطٜٚ ثب ٘بْ آؾذطٌط اظ ؾبيطيٗ جسا ٔی قٛ٘س.  ثط اؾبؼ ايٗ اَالعبر ٔی سٛاٖ ٘شيجاٝ  

ٌطـز وٝ اذشالَ آؾذطٌط ٚ عاليٓ ثيبٖ قسٜ سٛؾٍ وب٘ط ثب ٞٓ اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ضا سكىيُ ٔی زٞٙس. ثٙبثط ايٗ ثٝ 

سكريهی اسيؿٓ ثطاي ايٗ زؾشٝ اظ اذشالالر، اظ انُالح اذشالالر َيؿ اسيؿٓ اؾشفبزٜ ٔی جبي اؾشفبزٜ اظ ثطچؿت 

قٛز. ايٗ َجمٝ ثٙسي ثبعش ٔی قٛز وٝ اسيؿٓ اظ ٔمِٛاٝ ٘بسٛا٘ابيی ٞابي يابزٌيطي ذابض  قاسٜ ٚ ثاٝ عٙاٛاٖ اذشالِای          

ؿب٘ی وٝ ٔی سٛا٘ٙس زاضاي عّٕىطز ٔشفبٚر ٔٛضز سٛجٝ لطاض ٌيطز. ظيطا سب ديف اظ آٖ اـطاز زاضاي اسيؿٓ ضا ثٝ عٙٛاٖ و

ٞٛقی عبزي ثبقس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٕ٘ی زاز٘س. أطٚظ ثبٚض ايٗ أط ثطاي ٔب آؾبٖ اؾاز واٝ اـاطاز زاضاي اسيؿآ ٔای      

 سٛا٘ٙس اـطازي ثب ٞٛـ ٔشٛؾٍ ٚ يب حشی ثبالسط اظ حس ٔعَٕٛ ثبقٙس. 

 عيف اتيسن ػالين اختالل ّاي

ؾاٝ  زض  جبٔعأب ايٗ عاليٓ زض يه َجمٝ ثٙسي  .ٛ٘بٌٛ٘ی اظ ذٛز ٘كبٖ ٔی زٞٙساـطاز زاضاي اسيؿٓ عاليٓ ٔرشّؿ ٚ ٌ

، لطاض ٔی ٌيط٘س. ايٗ ؾٝ حيُٝ عجبضسٙس ي وٝ وّيز ٚ چٟبضچٛة انّی ايٗ زؾشٝ اظ اذشالالر ضا ٘كبٖ ٔی زٞساٝ حيُ

 :اظ

  ضقس اجشٕبعی ٘مم زض 

 ٌٔرشُ ظثبٖ ٚ اضسجب  

 عسْ ا٘عُبؾ اـىبض ٚ سٛا٘بيی سريُ ٔحسٚز 



   

 

اذشالالر َيؿ اسيؿٓ سٙاٛ  ٌؿاشطزٜ    زاضاي ـطازادٛقی زاض٘س ٚ  زيٍط ٞٓ ؾٝ حيُٝ ثب يهٞط ظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ال

اـاطاز  ٞبي ٔٛجٛز ٔيبٖ  سفبٚرٚ  سٙزٞ ٔیذٛز ٘كبٖ  ٞب ضا وٝ زضٟ٘بيز ذبض  اظ ايٗ ؾٝ حيُٝ ٘يؿز اظ یاي اظ ٘بسٛا٘

 .اؾززض يىی اظ ايٗ ؾٝ حيُٝ  ر قسرثب زضجٝ ٞبي ٔشفبٚ٘بقی اظ ٚجٛز ٘مهی  اؼّت زاضاي اسيؿٓ

 رضذ اجتواػيًقص در 

اظ ذاٛز   5ضقس اضسجبَبر ٔيبٖ ـطزي ٚيػٜ ثٝاسيؿٓ سبذيط قسيس ٚ لبثُ ٔالحظٝ اي زض ظٔيٙٝ ضقس اجشٕبعی،  زاضايـطز 

ثايٗ  ٞابي ٔعٕاَٛ    سعبُٔايٗ اـطاز زقٛاضي ٚيػٜ ٚ لبثُ ٔكبٞسٜ اي زض ثطلطاضي اضسجبَبر اجشٕبعی ٚ  .٘كبٖ ٔی زٞس 

سفؿايط جٙجاٝ ؼياط    . ؾرز ٚ ٌبٜ ؼيط ٕٔىاٗ ٔای قاٛز    آ٘بٖثطاي ـطايٙس َجيعی ٔب٘ٙس زٚؾز يبثی  زض ٘شيجٝ اـطاز زاض٘س

ٖ  ٚ احؿبؾبر والٔی سعبُٔ اجشٕبعی $زضن ٍ٘بٜ  ثاطاي اياٗ    #زيٍطاٖ اظ َطيك حبِز ٞبي نٛضر، زضن ظثابٖ ثاس

 . اؼّت ؼيط ٕٔىٗ اؾزاـطاز زقٛاض ٚ 

ظٔيٙٝ ٞبي اجشٕبعی ضا آقىبض ٔی  ضقساسيؿٓ ٘كب٘ٝ ٞبي ٘مم ٚ يب سبذيط زض  زاضايضقس، ـطز اظ ٔطاحُ ثؿيبض اثشسايی 

زض ٔمبيؿاٝ ثاب اـاطازي واٝ زض ظٔيٙاٝ       زضيبـاز ٔای وٙٙاس   سكريم اسيؿٓ  ،ؾبظز.  وٛزوب٘ی وٝ زض ٔطاحُ ثعسي ضقس

 : وٝ اظ جّٕٝ ايٗ زاضاي قيٜٛ ٞبي سعبّٔی ٔشفبٚسی ٞؿشٙس. ا٘س اجشٕبعی زاضاي ضقس َجيعی

 وٕشط ثٝ زيٍطاٖ ٍ٘بٜ ٔی وٙٙس. 

 وٕشط ثٝ ٘بْ ذٛز ٚاوٙف ٘كبٖ ٔی زٞٙس. 

 ِجرٙس ٔشمبثُ وٕشط ٔٛضز اؾشفبزٜ آ٘بٖ لطاض ٌطـشٝ ٔی قٛز. 

                                                           
 
 -  interpersonal 



   

 

 #ثب ذٛزقبٖ$جب٘جٝ  َٛض يهٝ ٚ يب ث ا٘جبْ ٕ٘ی زٞٙس ضا ثبظي ٞبي اجشٕبعی $ٔثال ثبظي زاِی يب لبيٓ ثبقه# 

 زٞٙس.ا٘جبْ ٔی 

٘كابٖ   اظ ذٛز ضا زض ازضان انَٛ اِٚيٝ سعبُٔ اجشٕبعی ا٘یٕٔىٗ اؾز عاليٕی حبوی اظ ٘بسٛ ،ٌشط ٔجشالضوٛزوبٖ ثع

 ضا زضن ٕ٘ی وٙٙس. ثٝ آٖ اؾز وٝ ايٗ اـطاز جبيٍبٜ ضـشبض ٞب ٚ ٔٙبؾجز ٞبي ٔطثٌٛ  ايٗزٞٙس. ٔكىُ 

اٖ ٚ لطاض زازٖ ذٛز احؿبؾبر زيٍطاٖ ٔكىُ زاض٘س ٚ لبزض ثٝ ٕٞسِی ثب زيٍط زضناسيؿٓ زض  زاضايزضوُ، وٛزوبٖ 

يبثی ٚ ضقس ـطايٙس ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ  زض سٛا٘بيی ٕٞسِی ؾس ثعضٌی ثط ؾط ضاٜ زٚؾز ثٙبثط ايٗ ٘ممثٝ جبي آ٘بٖ ٘يؿشٙس. 

 ٔی قٛز. یاضي اضسجبٌ  زض ٚيعيز ٞبي اجشٕبعايٗ اـطاز زض ثطلط یآٖ اؾز. ايٗ أط ثبعش ا٘عٚا ٚ ٘بسٛا٘

  هختل ستاى ٍ ارتثاط

وبضثطز اجشٕبعی ظثابٖ $واٝ   عٕسٜ زضزاض٘س. سبذيط  ٔكىُٙجٝ ٞبي ٔشفبٚر ضقس ظثبٖ،ٌفشبض ٚ اضسجبٌ اسيؿٓ زض ج اـطاز

٘بٔياسٜ ٔای    8$وٝ ٔعٙی ياب ؾإٙشيه    7قٙبذشٝ قسٜ اؾز# ٚ ازضان ٔعب٘ی ٟ٘فشٝ زض ظثبٖ 6ثٝ عٙٛاٖ عّٕىطزٞبي ظثب٘ی

 . ٚجٛز زاضزقٛز# 

ٝ  زضيبـز ٔی وٙٙسسيؿٓ اذشالالر َيؿ ا ثطچؿت سكريهیٞطچٙس سٕبٔی اـطازي وٝ  زقاٛاضي ٚ ياب    ،، زض اياٗ حيُا

عّٕىطزٞبي ٌفشبضي اظ ذٛز ٘كبٖ ٔی زٞٙاس. زض  زض ظٔيٙٝ سٛا٘بيی ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔشفبٚسی  ايٗ اـطازأب ، زاض٘سسبذيط 

ٚاغٌبٖ، زؾشٛض ظثبٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ  ٚ ٟٔبضسٟبي ٌفشابضي زض حاس    ي ايٗ ٌطٜٚ وٛزوب٘ی ٚجٛز زاض٘س وٝ اظ ٘ظط زايطٜ

 اـاطاز زاضاي زيٍط ٌطٜٚ لبثُ سٛجٟی اظ ايٗ اـطاز وٝ اؼّت ثاٝ عٙاٛاٖ    اظ ؾٛي.ٔكىُ ذٛز لطاض زاض٘س ـبلسِ ٕٞؿبالِٖ

 .اسيؿٓ والؾيه قٙبذشٝ ٔی قٛ٘س ـبلس سٛا٘بيی ظثبٖ ٚ ٌفشبض ٞؿشٙس

                                                           
   -pragmatics of language 
  - implicit meaning 
 - semantics 



   

 

 ػذم اًؼغاف افنار ٍ تَاًايي تخيل هحذٍد 

آؾذطٌط ٚجٛز ذكىی ٚ عسْ ا٘عُبؾ زض سؽييطار ايجبز  اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ٚ ي ٌی ٞبي سعييٗ وٙٙسٜػيىی اظ ٚي

 .ٛض ضٚظٔطٜ اؾزٔقسٜ زض ٔحيٍ ٚ ا

ايٗ عسْ ا٘عُبؾ ٔی سٛا٘س عبّٔی ثطاي احؿبؼ زؾشذبچٍی ٚ ثٟٓ ضيرشٍی آ٘بٖ زض ظٔبٖ ثطٚظ سؽييط زض ٔحيٍ  زض ٘ظط 

ٍ ٚ ٘حاٜٛ اجاطاي أاٛض ضٚظٔاطٜ     اظ سؽييطار ايجبز قاسٜ زض ٔحاي   ،زاضاي اسيؿٓاظ وٛزوبٖ  ـطٚا٘یٌطـشٝ قٛز. سعساز 

ٟ٘ب ٞؿشٙس. ايٗ أط ثبعش ٔی قٛز سب زض ثطاثاط ٌيجای ٚ   آٚ عسْ سؽييط  "ٞب 9ٕٞؿب٘ی"زچبض سطؼ قسٜ ٚ ٔبيُ ثٝ حفظ 

ؾز.  ٚ اؾشعبضٜ ٞب  10زضٔب٘سٌی ٘بقی اظ سؽييط اظ ذٛز حفبظز وٙٙس. سفىط ٔٙعُؿ ٚ ؾيبَ ٘يبظٔٙس اؾشفبزٜ اظ ٘كبٍ٘بٖ

ٔٛيٛ  وٝ يه ٘كب٘ٝ ٚ يب عالٔز ٔی سٛا٘س ٔعٙی ذبنی ضا ثٝ شٞٗ اِمبء وٙاس $ٔاثال سهاٛيط     ايٗ زضنيعٙی سٛا٘بيی 

ثكمبة ٔی سٛا٘س ثٝ عٙٛاٖ عالٔز ؼصا زض ٘ظط ٌطـشٝ قٛز#. ا٘جبْ ثبظي ٞبي اؾشعبضٜ اي ٚ ثطلاطاضي اضسجابٌ ٞاطزٚ ثاٝ     

اذشالالر َياؿ   زاضايزٚ حيُٝ زض اـطاز ٘حٛي سٛا٘بيی ـطز ضا زض اؾشفبزٜ اظ ٘كبٍ٘بٖ ٚ اؾشعبضٜ ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس. ٞط 

 .قٛز زيسٜ ٔی آؾيت اسيؿٓ

ثٝ نٛضر وّيكٝ اي اظ ذٛز ٘كبٖ ٔی  12سىطاضي  ضا ٚ ،11ٌؿشطٜ ٚؾيعی اظ ضـشبضٞبي ٚؾٛاؼ ٌٛ٘ٝاـطاز زاضاي اسيؿٓ 

ٌطـشٝ قٛ٘س.  ـطز زض ٘ظط ي ٘جٝبضقس ٕٞٝ ج ثطايزٞٙس. ايٗ ضـشبض ٞب ٔی سٛا٘ٙس ثٝ قسر ٔرطة ثبقٙس ٚ ثٝ عٙٛاٖ ٔب٘عی 

ثٝ ا٘جبْ ايٗ ـعبِيز ٞب ثبعش ٔی قٛز وٝ ا٘جبْ ثؿيبضي زيٍاط اظ ـعبِياز ٞابي ٔاٛضز ٘يابظ ضا ثاٝ سابذيط         ـطزظيطا اِعاْ 

اؾاز. ٕٔىاٗ اؾاز ؾابعز ٞاب ثاٝ        ٚ ـبلس سٙاٛ   ا٘ساظز. ضـشبضٞبي وّيكٝ اي ٚ سىطاضي ايٗ اـطاز اؼّت ثؿيبض ٔحسٚز

 قای  يٝ ش# ٚ يب قيفٚ يب ٔبقيٗ ِجبؾكٛيی زضحبَ چطذف يب چطخ ٔبقيٗ ثركی اظ يه قی ذيطٜ قٛ٘س $ٔثال ـطٔبٖ ٚ

                                                           
  - sameness 
  - symbols 
  - compulsive 
  - ritualistic 



   

 

ف چاطخ  م$ٔثال ٘ ؾيؿشٓآٖ زض وّيز  عّٕىطزقی ٚ يب وبضثطز ٚ  ٘مفذبل $ٔثال زٌٕٝ يه ِجبؼ# ثبقٙس. اؼّت اظ 

 اـاطاز زاضاي يب ـطٔبٖ زض وّيز ٔبقيٗ# اَالعی ٘ساض٘س. ٚجٛز چٙيٗ عاليمای ٟٔابضر ٞابي ٔطثاٌٛ ثاٝ ثابظي واطزٖ        

طا سحز سب يط ذٛز لطاض ٔی زٞس ٚ ٔب٘عی ثطاي ضقس ايٗ حيُٝ ثٝ قٕبض ٔی آيس. ثٝ زِيُ سفبٚر اٍِٛ ٞابي ٔاٛضز   اسيؿٕ

ؾبيط وٛزوبٖ ٘يع ٔيّی ثٝ ثبظي وطزٖ ثاب اياٗ اـاطاز اظ ذاٛز ٘كابٖ ٕ٘ای        ،اؾشفبزٜ ثطاي ثبظي زض ايٗ ٌطٜٚ اظ وٛزوبٖ

يٙٝ ضقس ٚ سٛؾعٝ ٕ٘ی يبثس. سٛجٝ ثٝ جعييبر أاٛض ضٚظٔاطٜ ٘ياع اظ    ثٙبثط ايٗ ثبظي ٞبي ٔكشطن ٚ سعبّٔی ٘يع ظٔ .زٞٙس 

 ٞبي ايٗ اـطاز ثٝ قٕبض ٔی ضٚز. ٚيػٌی

ذابٔٛـ ٚ ضٚقاٗ    ٔب٘ٙسضـشبضٞبي ٚؾٛاؾی قبُٔ ـعبِيز ٞبيی ٔب٘ٙس چيسٖ ٚ ؾبظٔب٘سٞی ٚ يب عّٕىطزٞبي سىطاضي  

ّٕىطزي اؾز وٝ ثُٛض ٔىطض سىطاض ٔی قٛز . يه ـعبِيز وّيكٝ اي عاؾز وطزٖ چطاغ ٚ يب انطاض ثط ثؿشٝ ثٛزٖ زض

ٖ زازٜ ٔی قٛز. ايٗ ـعبِيز ٞب ٌبٜ ثب ؾطعز ظيبز ا٘جبْ ٔای قاٛز $ٔاثال ثابَ     آطار ثؿيبض وٕی زض ٘حٜٛ اجطاي يٚ سؽي

ٞب، چطذب٘سٖ ذٛز، يطثٝ ظزٖ، سىبٖ زازٖ ذٛز ٚ يب سىبٖ زازٖ ؾط ثٝ َطـيٗ#. سعسازي  زؾز  ثبَ ظزٖ ٚ سىبٖ زازٖ

٘س. ٚجٛز چٙيٗ ضـشبضٞبيی ثبعش ٔكرم ثٛزٖ ٚ ٚجٛز سفبٚر ٔيابٖ ـاطز   آؾيت ثطؾب ـطزٔی سٛا٘س ثٝ  ب اظ ايٗ ضـشبضٞ

ثطازض ٚي ٚ يب ٌطٜٚ ٕٞؿبال٘ف ٔی قٛز ٚ عبّٔی ثطاي  ٔٙعٚي قسٖ اجشٕبعی اياٗ اـاطاز ثاٝ     اسيؿٓ ٚ ذٛاٞط ٚ زاضاي

ٛز واٝ ثاٝ ٘ٛثاٝ ذاٛز ٔای سٛا٘اس ثاط        قٕبض ٔی ضٚز. زقٛاضي ٞبي حؿی ٘يع زض ايٗ ٌطٜٚ اظ وٛزوبٖ ٔكبٞسٜ ٔای قا  

 ضـشبضٞبي آ٘بٖ ٚ ٘ٛ  سعبُٔ ثب ٔحيٍ سب يط ثٍصاضز. 

 عيف اتيسن ّاي اًجام هذاخلِ در اختالل ّاي رٍش

ثطاي ا٘جبْ ٔساذّٝ ٚ وبٞف ا ط ٘بسٛا٘ی ٞب ٚ اـعايف ظطـيز ٚ سٛإ٘ٙسي ٞبي اـطاز زاضاي اسيؿٓ ضٚـ ٞابي ٔرشّفای   

. ايٗ ثط٘بٔٝ ٞب ٕٔىٗ اؾاز ثاط اـاعايف سٛا٘ابيی ا٘جابْ      ذالر ٔرشّفی ا٘جبْ ٔی قٛزاسٞب ٔ ٚجٛز زاض٘س  ٚ ثط دبيٝ آٖ

ثطاي اضسمبء ؾُح ضـشبضٞبي اضسجبَی ـطز ساسٚيٗ قاسٜ ثبقاٙس ٚ ياب ايٙىاٝ       ،ثبقٙسٞبي ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٔشٕطوع  ٟٔبضر



   

 

ـاطيٗ آ٘ابٖ ٔب٘ٙاس آؾايت     يب ضـشبضٞابي ٘بؾابظٌبضا٘ٝ ٚ ٔكاىُ آ    ،سٛا٘بيی سريُ آ٘بٖ ضا ٞسؾ لطاض زازٜ ٚ سمٛيز وٙس

ثط٘بٔٝ ٞبي زيٍطي ٚجٛز زاض٘س وٝ ثط  طزٜ يب سؽييط زٞس.وضؾب٘سٖ ثٝ ذٛز ٚ يب دطذبقٍطي ٘ؿجز ثٝ زيٍطاٖ ضا سعسيُ 

اذاشالالر   ثيكاشط سبويس زاض٘س ٚ اؼّت عٕٛٔياز ثيكاشطي زاض٘اس ٚ زض ٔاٛضز      ،ٞبي آٔٛظقی ـطز زاضاي اذشالَ ٟٔبضر

  ،دايف زثؿاشب٘ی   زٚضٜاؼّت ثط٘بٔٝ ٞبي ٔساذّٝ اي ٌفشبض زضٔب٘ی ٚ يب ثط٘بٔٝ ٞبي  ٙسٔب٘. ثبقٙساؾشفبزٜ ٔی  لبثُضقسي 

سعاسازي   .ثاٛز ذٛاٞٙاس   ٔٙبؾات ثط٘بٔٝ ٞبيی ٞؿشٙس وٝ ثب ا٘سن سؽييط ٚ سعسيّی ثطاي وٛزوبٖ َيؿ اذشالالر اسيؿآ  

ظ٘اسٌی اياٗ   ی ؾاُح ويفا   وٝ ثط ـطنز ٞبيی ثطاي ثٟجاٛز  ٞؿشٙسزيٍط اظ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔساذّٝ اي قبُٔ ـعبِيز ٞبيی 

سب ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ ايٗ اـاطاز ثشٛا٘ٙاس    قٛز ثٝ آ٘بٖ زازٜ ٔیاـطاز ٚ اعًبي ذب٘ٛازٜ آ٘بٖ سبويس زاض٘س. ٔثال ـطنز ٞبيی 

ٜ  ثٝ ٌطٟٚٞبي حٚ يب ثٝ ٔٙظٛض وؿت سجطثٝ قؽّی  يبثٙسزض ٔطاوع عٕٛٔی ٔب٘ٙس اؾشرط حًٛض  اظ حماٛق   ٕبياز وٙٙاس

 ذٛز ثذيٛ٘س٘س.

ز وٝ ٘يع ٚجٛز زاض زيٍطي ٞبي ضٚـ بأ ٔی ثبقسيٓ ٔؿشم نٛضرثٝ ز زاضاي اذشالَ اـطا ثطاي،ي ـٛقٞب سٕبٔی ضٚـ

اؾاز واٝ زض اضسجابٌ ثاب اـاطاز زاضاي       وؿاب٘ی سبويس آٟ٘اب ثاط آٔاٛظـ     اؾز ٚ ؼيط ٔؿشميٓ ٔساذّٝ زض آٟ٘ب ثٝ نٛضر

ٞبي ٔطثاٌٛ ثاٝ ٔطالجاز اظ     ثشٛا٘ٙس ٟٔبضر اذشالالر َيؿ اسيؿٓ لطاض زاض٘س $ٔثال ٚاِسيٗ ٚ يب ٔطثيبٖ ٚ آٔٛظٌبضاٖ# سب

 اضسجبٌ ثب ٚي ضا يبز ثٍيط٘س. ي ٚ يب ٘حٜٛ اـطاز زاضاي اسيؿٓ

سبويس انّی آٖ ثط آٔٛظـ ٚ ايٗ وشبة ضٚـ سب يطٌصاضي ؼيط ٔؿشميٓ ثط زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ ضا زض ٘ظط زاضز، 

سب اظ ايٗ َطيك ؾُح ا طٌاصاضي آ٘ابٖ زض اـاعايف    زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ اؾز  بٖٔطثيبٖ ٚ ٔعّٕ

 سٛإ٘ٙسي ٞبي زا٘ف آٔٛظاٖ ذٛز ضا اضسمبء زٞٙس.

عٕسٜ سمؿيٓ وطز وٝ زض ازأٝ ثحاش ثاٝ ٞاط ياه اظ      حيُٝزض يه َجمٝ ثٙسي وّی ايٗ ضٚـ ٞب ضا ٔی سٛاٖ ثٝ چٟبض 

 آٟ٘ب اقبضٜ ٔی قٛز.
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آٔٛظقی، ضـشبضي ٚ ؾبيط سىٙيه ٞبي آٔٛظقی اؾز وٝ ٔعُٛؾ ثٝ ايجبز سؽييط زض ضـشبض  ٞبي ثط٘بٔٝ حيُٝ قبُٔايٗ 

ٔی قبُٔ ٔٛاضز ظيط  اؾز. ايٗ حيُٝ ضـشبضي ٚي ي شذيطٜ ضـشبضٞبي ٔٛجٛز زض ـطنشی ثطاي ضقس ٚ ثٟجٛز زازٖـطز ٚ 

 :ثبقس

ُّٔاٛة  ذٛاؾشٝ ٚ اـاعايف ضـشبضٞابي   ٘بثٝ ٔٙظٛض ايجبز سؽييط زض ضـشبض يه ـطز ٚ سمّيُ ضـشبضٞبي  -ٔساذالر ضـشبضي

 .ٌيطزٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی 

$ٟٔاابضر ٞاابي  بي ٚيااػٜٞاا ٍٟ٘ااساضي ٚ حٕبيااز اظ ٟٔاابضر   ثااٝ ٔٙظااٛض ايجاابز،   -ٔااساذالر ٔجشٙاای ثااط ٟٔاابضر  

 ٔی قٛز. ٚ ٔٛضز ٘يبظ ـطز اؾشفبزٜ اجشٕبعی،ذٛزيبضي ٚ .....#

 .اؾز ثب زيٍطاٖ 14طاٖ، سكٛيك ثٝ ٘عزيىی ٚ زِجؿشٍیثٝ ٔٙظٛض ايجبز حؽ اضسجبٌ ثب زيٍ -ٔساذالر ٔجشٙی ثط اضسجبٌ

ضٚـ ثطلاطاضي   ،16، سيچ15ر جبٔع اِٚيٝ ضـشبضيس عجبضسٙس اظ: ٔساذال٘ثط٘بٔٝ ٞبيی وٝ زض ايٗ ضٚـ ٞب اؾشفبزٜ ٔی قٛ

 .17زضٔبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ـعبِيز ٞبي ضٚظا٘ٝ ي ٚ ثط٘بٔٝ #دىؽ $سهٛيط ي اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظٔجبزِٝ

 18دارٍيي-تيسيس ِ ّايهذاخل -2

ٞب، زاضٚٞبي يساـؿطزٌی،  ٛسيهيزاضٚيی اؾز وٝ ثطدبيٝ زاضٚٞبيی ٔب٘ٙس آ٘شی ث -قبُٔ ٔساذالر ضٚا٘ی حيُٝ ايٗ  

ٗ   زاضٚٞبي يس سكٙت، ، زاضٚٞابي ياس ساٙف، زاضٚٞابي ياس ؾابيىٛظ ٔب٘ٙاس        ٞاب  زاضٚٞبي يس لبضچ، آ٘شای ٞيؿاشبٔي

                                                           
  -psycho-educational 

  - attachment 

  - Early Intensive Behavioural Interventions 

  - TEACCH 

  -  Daily Life Therapy 

  -  Bio-medical interventions 



   

 

ٚ  22، اؾاشطٚئيس ٞاب  21آضأاجرف ٞاب   ذّاك ٚ حبِاز،  ، زاضٚٞابي سثجياز وٙٙاسٜ    20ٚ يب آ٘يىيؽ ِٛيشياه  19ضؾذطيسٖٚ

 .قسٜ اؾززاضٚٞبي ٔحطن دبيٝ ٌصاضي 

 .ٔی ٌيط٘س٘يع زض ايٗ َجمٝ لطاض  23ٔٛاز ٔىُٕاؾشفبزٜ اظ ضغيٓ ٞبي ؼصايی ٚ 

 هنول هذاخلِ ّاي -3

ب٘ٝ ٞابي  وٝ ثطاي اـطاز زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ايجبز قسٜ ٚ ٘ك زظ ثط٘بٔٝ ٞب اَالق ٔی قٛثٝ ٌطٚٞی ا ايٗ حيُٝ

ٗ    ٓ ضغيا  ٔب٘ٙاس ٔطسجٍ ثب ايٗ اذاشالالر ضا ٞاسؾ لاطاض ٔای زٞاس.       ٚ ؾاىطسيٗ، ضٚـ  24ؼاصايی ثاسٖٚ ٌّاٛسيٗ/ ويؿاي

ٚ ٔاساذالر ثاٝ قايٜٛ ثابظي زضٔاب٘ی ٚ ٞٙاط       26آٔٛظـ ا٘ؿجبْ قٙيساضي، ، زضٔبٖ ثٝ قيٜٛ ا٘ؿجبْ حؿی25زي.آي.آض

 .زضٔب٘ی

72ضيَُ هٌتخة ٍ تزميثي )گشيٌطي -4
 ) 

 ضا سطويجی اظ ايٗ ٔساذّاٝ ٞاب   اـطاززض عُٕ اؼّت اٚلبر  أبٔی قٛز، ثطٌعيسٜ ٔساذّٝ اي ٌطچٝ ٌبٞی سٟٙب يه ٔسَِ

ی ٔب٘ٙس اٍّ٘ؿشبٖ يب ايطِٙس ي$ٌعيٙكی# ٔی ٘بٔٙس. زض وكٛضٞب اؾشفبزٜ ٔی وٙٙس. چٙيٗ ضٚقی ضا قيٜٛ سطويجی يب ٔٙشرت

سط ٔٛضز اؾشفبزٜ  ثيف زاضٚيی -يؿشیٞبي ٔساذّٝ اي ظ آٔٛظقی ٚ قيٜٛ ٞبي ٔىُٕ زض ٔمبيؿٝ ثب ضٚـ-ضٚا٘ی ي قيٜٛ

ٔساذالر سثجيز قسٜ ثطاي  .ٌيطزٔی  لطاض زض اِٚٛيزاؾز ٚ ثطاي ا٘جبْ ٔساذّٝ ثب اـطاز زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ 

                                                           
   - Risperidone 

   -  Anxiloytics 

   -  Sedatives 

   -  steroids 

  -  supplements 

   ٔبزٜ دٙيطي، چطثی دٙيط  - 24
  -  DIR Method 

  - Auditory Integration 

  - Eclectic approaches 

 



   

 

ٞبي ثط ٌطـشٝ اظ آٔٛظـ ٚيػٜ ٚ ضٚا٘كٙبؾی ضـشابضي ٞؿاشٙس ٚ عّياطؼٓ     ضٚـ ،وٛزوبٖ زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ

 عّٕىطزي، ٘ىبر ٔكشطن ثؿيبضي ثب ٞٓ زاض٘س.ٞبي ٘ظطي ٚ يب  سفبٚر

ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی زا٘ف آٔاٛظاٖ زاضاي اذاشالالر َياؿ    آٔٛظقی زض  -اوٖٙٛ ثب سٛجٝ ثٝ وبضثطزحيُٝ ٞبي ضٚا٘ی

 :ايٗ ضٚـ ٞب عجبضسٙس اظ اسيؿٓ،ثٝ ٔعطـی ٚ سٛييح چٟبض ضٚـ ٔساذّٝ اي ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ زيسٌبٜ دطزاذشٝ ٔی قٛز.

اسيؿآ ٚ ٘ابسٛا٘ی اضسجبَی$سيچ#،٘ظابْ ثطلاطاضي اضسجابٌ ثاب       اـاطاز زاضاي  شبض وبضثطزي،آٔٛظـ ٚ سطثيز ضٚـ سحّيُ ضـ

 اؾشفبزٜ اظ سجبزَ سهٛيط $دىؽ# ٚ يىذبضچٍی حؿی.
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 رٍش ّاي هذاخلِ ٍ آهَزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  ((ABAتحليل رفتار مارتزدي

ثطزٖ ثٝ لٛا٘يٗ  ثطاي دی قی دی ٌيطسال اؾز وٝ ايٗ عّٓ ذٛز ـشبضٌطايیضسحّيُ ضـشبض وبضثطزي ثطٌطـشٝ اظ عّٓ 

 وبض ثطزٖ ايٗ لٛا٘يٗ زض والؼ زضؼ، ٔحيٍ وبض ٚ جبٔعٝ اؾز. ٝ عٕٛٔی يبزٌيطي ا٘ؿبٖ ٚ حيٛاٖ زض آظٔبيكٍبٜ ٚ ث

ٓ  زاضاي اذشالالر َياؿ  اض آٔٛظقی ٔؤ ط زض وٕه ثٝ وٛزوبٖسحّيُ ضـشبض ثٝ عٙٛاٖ يه اثع اي ٘مابيم  ٚ زاض اسيؿا

ٔای  ضٚـ ٞابي زضٔاب٘ی   جّٕٝ اياٗ    ظٟٔبضر ٞبي جسيس ثٝ ا جبر ضؾيسٜ اؾز. ا ٚ وٕه ثٝ آ٘بٖ زض وؿت اضسجبَی

ظ٘جيطٜ ؾبظي، قاىُ زٞای ضـشابض ٚ    اظ سىٙيه ٞبيی ٘ظيط  قبضٜ وطز. زض ايٗ ضٚـ ٞبسحّيُ وبضثطزي ضـشبض ا سٛاٖ ثٝ

ي، ؼبِجبً زض أٛض آٔٛظقای، ٔحايٍ ٞابي وابضي ٚ ٔطالجاز اظ      . انَٛ اِٚيٝ زضٔبٖ ضـشبضقٛزاؾشفبزٜ ٔی  ٔٛاضز ٔكبثٝ 

زض اضسجبٌ ثب سحّيُ ضـشبض وبضثطزي ٚ اسيؿٓ وٝ أاطٚظٜ زض    .٘يع ثٝ وبض ٌطـشٝ ٔی قٛز ـبضغ اظ ٘ٛ  ضقسقبٖ وٛزوبٖ

ٟٕٔشاطيٗ اياٗ ٘ىشاٝ ٞاب      .ايطاٖ ٚ اؼّت وكٛضٞبي جٟبٖ يىؿبٖ ثٝ وبض ثطزٜ ٔی قٛ٘س شوط چٙس ٘ىشٝ ياطٚضي اؾاز  

ٗ   سف سحّياُ ضـشابض وابضثطزي ضٚقای ثاطاي  زضٔابٖ         واٝ   بٚر ثيٗ عّٓ سحّيُ ضـشبض وبضثطزي ٚ اسيؿٓ اؾاز. يعٙای ايا

عّٕی اؾاز ثاٝ ٘ابْ عّآ سحّياُ ضـشابض. ساصوط اياٗ ٘ىشاٝ وابٔال            ،وٛزوبٖ زاضاي اسيؿٓ ٘يؿز. ثّىٝ ثرف وبضثطزي

زضٔابٖ ٚ آٔاٛظـ وٛزوابٖ زاضاي     يطٚضي اؾز ظيطا اؼّت ٚاِسيٗ ٚ ٔشرههبٖ ثٝ ؼٍّ ايٗ عّآ ضا ضٚقای ثاطاي   

 ؾطٔبذٛضزٌیٞبي زضٔبٖ  اسيؿٓ زض ٘ظط ٔی ٌيط٘س. ٔب٘ٙس آٖ اؾز وٝ ٌفشٝ قٛز عّٓ دعقىی اظ جّٕٝ يىی اظ ضٚـ

 اؾز. 

سحّيُ ضـشبض وبضثطزي يه  ثط٘بٔٝ سِٛيسي سجبضي ٘يؿز  ٚ ٕ٘ی سٛاٖ آٖ ضا ٔب٘ٙس ضٚـ ٞبيی اظ جّٕٝ دىؽ ٚ سيچ زض 

ٔای آيسواٝ ثاطاي      ديفٞبي سجبضي ايجبز قسٜ ايٗ اقشجبٜ ظطٌيطي ايٗ عّٓ ٔب٘ٙس ؾبيط ضٚـ ٘ظط ٌطـز. ظيطا ثب زض٘

اؾشفبزٜ اظ سحّيُ ضـشبض وبضثطزي َی وطزٖ زٚضٜ ٞبي وٛسبٜ ٔسر وبـی اؾز ٚ ثب ٌصضا٘سٖ چٙس زٚضٜ وٛسبٜ ٔاسر  



   

 

ٝ ثاطاي دعقاه قاسٖ    ٔی سٛاٖ ذٛز ضا يه ٔشرهم سحّيُ ضـشبض زا٘ؿز. دصيطـ چٙيٗ اقشجبٞی ٔب٘ٙس ايٗ اؾز وا 

 وبـی ثسا٘يٓ.  ،حًٛض زض چٙس زٚضٜ وٛسبٜ ٔسر ضا وٝ زض چٙس ضٚظ ثٝ نٛضر ـكطزٜ اضائٝ ٔی قٛ٘س

ٔب٘ٙس ٞط عّٓ زيٍطي اظ جّٕٝ دعقىی ٚ ٟٔٙسؾی، وؿت سرهم زض ظٔيٙٝ عّٓ  سحّيُ ضـشبض وبضثطزي ٘يبظٔٙاس َای   

كٍبٜ ٚ زض ٔسر ظٔب٘ی ٌبٜ چٙس ؾبِٝ اضائاٝ ٔای   زٚضٜ ٞبي جبٔع ٚ ٌؿشطزٜ َٛال٘ی ٔسر اؾز وٝ اؼّت زض ؾُح زا٘

 قٛز.

 ّاي ػلن تحليل رفتار ٍ ػلت استفادُ اس آى در سهيٌِ افزاد داراي اتيسن ٍيژگي

ٚ ثعس ٞب ثٝ ٔساذالر جبٔع سحّيُ ضـشبض وبضثطزي زض ٌطٜٚ اـطاز زاضاي اسيؿٓ ثب ضٚـ ِٛٚاؼ آؼبظ ٌطزيس  اؾشفبزٜ اظ

اسيؿٓ ٚ ؾبيط قطايٍ ٔطسجٍ ثب آٖ سؽييط ديسا وطز.  ٔسَ ٞبي ٔرشّفی اظ ايٗ ضٚـ ايجبز ضـشبضي ثطاي اـطاز زاضاي  اِٚيٝ

قسٜ اؾز ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي سىٕيّی ٔرشّؿ ؾعی وطزٜ ا٘س وٝ ايطازٞبي ٔرشّؿ ٚ ٚاضز قسٜ ثٝ ايٗ ضٚـ ضا ضـع وٙٙاس.  

اـاطاز  ع قاسٜ ا٘اس حاصؾ    ثطزي ضـشٝ اظ ضٚـ سحّيُ ضـشبض وبضاظ جّٕٝ ايٗ ايطاز ٞب وٝ زض ثط٘بٔٝ ٞبي جسيس سط ثطٌطـ

بظ ٔحيٍ َجيعی ظ٘سٌی ٚ اضائٝ ثط٘بٔٝ زض ٔحيُای جساؾابظي قاسٜ اؾاز ٚ ٔاٛضز زيٍاط وٙابض ٌصاقاشٗ         زاضاي اسيؿٕ

ثط٘بٔٝ ٞب سعسيُ قسٜ سط ٚ ٔٙعُؿ سط ٞؿشٙس  ،. زض ٔسَ ٞبي ٘ٛيٗ ايٗ ضٚـاؾز ٞب ٚاِسيٗ ٚ وٓ سٛجٟی ٘ؿجز ثٝ آٖ

 زاض٘س.  ٚ ٚاِسيٗ ٘يع زض اجطاي ثط٘بٔٝ ٘مف

قٕبض ٔی ٝ قطوز اعًبي ذب٘ٛازٜ زض ثط٘بٔٝ حبئع إٞيز ـطاٚاٖ اؾز ٚ اظ عٙبنط انّی ثط٘بٔٝ ٞبي جسيس ضـشبضي ث

 آيٙس. 

ٞبي دبيٝ اي ضـشبض ٞبي ؾبظقی ثٝ ؾإز   ثط٘بٔٝ ٔساذّٝ اي ثٝ ايٗ قيٜٛ  ثٝ سسضيت سؽييط ٔی وٙس ٚ اظ آٔٛظـ ٟٔبضر

يط والٔی ٚ والٔی سمّيس ؾيط ٔی وٙاس. داؽ اظ آٖ دبياٝ اي ثاطاي ا٘جابْ      ٞبي ؼ آٔٛظـ ٟٔبضر ،ٞبي ظثب٘ی  ٟٔبضر

ٞب زؾاز يبـاز ٔطحّاٝ     جٝ ايٗ ٟٔبضراـطاز زاضاي اسيؿٕوٝ  ثبظي ثب اؾشفبزٜ اظ اؾجبة ثبظي ايجبز ٔی قٛز. دؽ اظ آٖ



   

 

سعبّٔی ثب ٕٞؿابالٖ  ٞبي زْٚ ثط٘بٔٝ ثط آٔٛظـ ظثبٖ ثيب٘ی ٚ اؾشفبزٜ اظ والْ وٛسبٜ ٚ ؾبزٜ ٔشٕطوع ذٛاٞس قس ٚ ثبظي 

 س قس. زض ٔطاحُ ثؿيبض ديكطـشٝ ايٗ ضٚـ، ثط٘بٔٝ ٔساذّٝ اي ثٝ ذب٘ٝ ٚ ٔسضؾٝ سعٕيٓ ذٛاٞس يبـز.آؼبظ ذٛاٞ

ضـشبض وبضثطزي اظ ضٚـ آٔٛظقی ا٘فطازي يه ثٝ يه اؾشفبزٜ وطزٜ ٚ سمٛيز ثٝ عٙٛاٖ  َٛض وٝ شوط قس سحّيُ ٕٞبٖ

زض ٘ظط ٌطـشٝ ٔی قٛز. قٛاٞس دػٚٞكی وبـی زض اضسجبٌ ثب ا طثركی اياٗ   يىی اظ عٙبنط ثؿيبض ٟٔٓ ايٗ ثط٘بٔٝ ضـشبضي

ٞبي اؾبؾی ثٝ اـطاز زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ٚجٛز زاضز. ثاٝ عٙاٛاٖ ٔثابَ زض ٘كاطيٝ      ضٚـ ثطاي آٔٛظـ ٟٔبضر

 ٌٛ٘ٝ ثيبٖ قسٜ اؾز: ايٗ ،ٌعاضقی زض اضسجبٌ ثب ا ط ثركی ايٗ ضٚـ ،ثٟساقز ضٚا٘ی

٘كبٖ زازٜ اؾاز واٝ ضٚـ سحّياُ ضـشابض وابضثطزي زض وابٞف ضـشبضٞابي ٘بذٛاؾاشٝ ٚ          دػٚٞفؾی ؾبَ ثطضؾی ٚ  "

 ."يطي ٚ ضـشبض ٔٙبؾت اجشٕبعی وبٔال ٔٛ ط ثٛزٜ اؾزٌاـعايف ؾُح اضسجبٌ ، يبز

 27اتيسن افزاد دارايتزاي  ABAّذف اس مارتزد 

عی  صتااصّاای هضابثاا اط داَر     آهَطش ٍ ایجار هْاصتْای جزیز رص طهیٌِ طتاى ٍ اصتثاا،  صتااصّاای اجاواا   -

 ظیضآىهسائل تحصیلی ٍ ً

 ًگْزاصی ٍ حفظ صتااص هطلَب رص کَرک  -

 اتظایص صتااصّای هطلَب      -

 تعوین صتااص هطلَب ٍ صتااص یار گضتاِ ضزُ تِ سایض ضضایط ٍ هَبعیاْای هطاتِ      -

تِ دَر  صتااصّای ٍسَاس جثضی ٍ  کاّص ٍ یا حشف صتااصّای ًاهطلَب هاًٌز ایجار بطقضق  آسیة      -

 ًظیض آى.

                                                           
 .116-119ل ;1385ثطٌطـشٝ اظ وشبة اسيؿٓ اضظيبثی زضٔبٖ، سبِيؿ َّعز ضاـعی، -28



   

 

 تاثيز هي گذارد افزاد داراي اتيسن تز يادگيزي ABAچگًَِ 

ABA   تِ گاهْا ٍ هضاحل کَچک ٍ سارُ  صتااص هَصر ًظض صا هاٌاسة اتضار راصای اتیسن تِ کوک تجظیِ صتااص

ٍ هضاحل سارُ تطکیل ضزُ اسا. تا  هی ًوایز. رص اتازا آهَطش اط اجظاءاتضار راصای اتیسن 28 تضادٌای تَجِ

تِ کوک  ABAاتظایص راهٌِ تَجِ کَرک  گاهْا ٍ هضاحل یک صتااص تظصگاض ٍ طَالًی تض هی ضًَز. تٌاتضایي 

تِ رلیل اسافارُ اط  ABAتَاى یارگیضی صا اتظایص هی رّز  رص آهَطش تِ صٍش اتضار راصای اتیسن تَسعِ تَجِ 

تضای یارگیضی ٍ ٍصٍر تِ گاهْا ٍ اتضار راصای اتیسن  اًگیظُ ٍیّض گام تَسط تقَیا کٌٌزُ ّا تعز اط یارگیضی 

 هضاحل تعز ٍ کسة صتااصّای پیچیزُ تض اتظایص هی یاتز.

تِ اتضار راصای اتیسن تویظ ٍ تطذیص هحضکْای پیضاهَى صا آهَطش هی رّز. اتضار راصای اتیسن تِ  ABAصٍش 

ای هحیطی ضایساِ تَجِ هی تاضٌز ٍ اٍ تایز تزاى پاسخ رّز. یک اط هحضکْ ز کزامًکوک ایي صٍش هی آهَط

ایجار  گفاِ هی ضَر کٌاضل هحضک  هاٌاسة ّض هحضک رص هحیط اصائِ ضَر اتضار راصای اتیسنطهاًی کِ پاسذْای 

هی تاضز. طهاًی کِ کٌاضل هحضک ایجار ضَر یا تِ  ABAضزُ اسا. کٌاضل هحضک اط هثاحث هحَصی طضح 

 تحا کٌاضل هحضک هضتَطِ بضاص گیضر یارگیضی اصیل اتفاق اتاارُ اسا. ار راصای اتیسناتضعثاصتی پاسخ 

اتضار چِ آهَداِ اسا صا تِ هَاصر هطاتِ تعوین رّز ٍ ایي عول تضای  تایز تاَاًز رص ًْایا آىاتضار اط آًجا کِ 

ضایط ٍ هَبعیاْای سعی ًوَرُ اسا تا تا حزاکثض اهکاى  ض ABAًیظ رضَاص هی تاضز  صٍش  راصای اتیسن

صا تضاّن ًوایز ٍ یا صتااص صا پس اط تضاگیضی  اتضار راصای اتیسنآهَطضی ضثیِ ضضایط ٍ هَبعیاْای طثیعی طًزگی 

تعوین رّز. کَرکاى اتیسن  اتضار راصای اتیسنرص طی طهاى تعییي ضزُ تِ سایض هَبعیاْای طثیعی طًزگی 

                                                           
   - Attention span  



   

 

 ABAآهَطضی یا اجظاء ٍ گاهْای یک هْاصت راصًز. طضح  هطکالت طیاری رص یارگیضی تزٍى ٍاسطِ یک صتااص

کوک هی کٌز تا تا اطویٌاى ٍ اعاوار  اتضار راصای اتیسنتِ کوک اصائِ سضًذْا ٍ ًطاًِ ّا رص آهَطش ّض صتااص تِ 

ٍ ًیظ تا تْضُ گیضی اط یارگیضی هطاّزُ ای تِ تضاگیضی هَثض تض صتااص  تیطاض تِ دَر ٍ تجضتِ ضکسا کواض

 ر.تپضراط

اتیسن رص ّض رٍ طتاى رصیاتای ٍ تیاًی راصای ًقص هی تاضٌز تٌاتضایي رصک آهَطضْایی کِ اتضار راصای اغلة 

اط ٍیژگی سارُ  ABAهثاٌی تض پض حضتی ٍ رصاطگَیی هعلن هی تاضز تضای ایي کَرکاى رضَاص  اسا. آهَطش 

کالهی  هْاصتْا ٍ صتااصّا صا رص بالة تَرى ٍ عیٌی تَرى تضدَصراص اسا ٍ تِ ٍضَح ٍ تزٍى طَل ٍ تفسیضّای 

پیطضتا هی کٌز ٍ طتاى  راصای اتیسن تضرآضکاص هی ساطر ّواًطَص کِ  اتضار راصای اتیسنهضاحل ٍ اجظاء تضای 

 پیچیزُ تض هی ضَر. ABAرصیاتای اٍ بَی تض هی ضَر آهَطش 

تاعث اثض تذطی ّض تیطاض  اسافارُ صحیح اط اصَل ایي صٍش هی تاضز کِ ABAاط ًکات باتل تَجِ رص صٍش 

%( اط 71ًیوی)" رص یک هطالعِ طَلی رصیاتاٌز کِ تقضیثا 29لَاس ٍ کَگل 7891ایي صٍش هی گضرر.رص سال 

اسافارُ کضرُ اًز رص ًْایا بارص تَرًز کالس اٍل اتازایی عاری  ABAساعا رص ّفاِ اط رصهاى  74کَرکاى کِ 

ساعا رص  74تِ رسا آٍصًز.رص حالی کِ کَرکاًی کِ تٌْا  کضر سٌّی ٍ آهَطضی عاریلصا تا تزسا آٍصرى عو

اط راًطگاُ اٍّایَ ًطاى   30ّفاِ اط ایي هزادلِ اسافارُ کضرُ تَرًز بارص تِ ایي کاص ًثَرًز.تحقیقات جیوظ هالیک

تطضرُ رص اٍایل کَرکی ٍ تْثَر ًوضات ضضیة َّضی کَرکاى اصتثا، ٍجَر   ABA رار کِ تیي هزادلِ صتااصی

ایي صٍش هٌاسة اسا رص رساضس توام کَرکاى هثاال تِ  تاالی تض اساس ایي ًاایج تا ٍجَر ّظیٌِ ّای راصر.

 اتیسن تاضز.  
                                                           
  - koegl 

  - mulick  



   

 

  ABAاجزاء 

اتضار عالها یا یک ًطاًِ هحیطی اسا کِ هعلن  رصهاًگض یا ٍالزیي هی دَاٌّز تِ 31( DSهحضکْای تویظی: )

 آى پاسخ هٌاسة تزّز.آهَطش رٌّز تا تا اصائِ یا هطاّزُ  راصای اتیسن

یک ًطاًِ  عالها یا هحضک پیص آیٌزی اسا کِ تِ تویظ ٍ تطذیص هحضک تویظی  32(PSهحضکْای سضًخ:)

رص هقاتل هحضک تویظی پاسخ  اتضار راصای اتیسنکوک هی کٌز ٍ هَجة آى هی ضَر تا  اتضار راصای اتیسنرص 

ّساٌز  تض اساس تَاى  اتضار راصای اتیسنی صحیح تزّز. اگضچِ هحضکْای سضًخ یاصی صساى تسیاص دَتی تضا

 اسافارُ آى تضای هعلن آطار هی تاضز.اتضار راصای اتیسویارگیضی 

تایز آى  اتضار راصای اتیسنصتااصی اسا کِ ّزف آهَطضی هی تاضز ٍ تا تطذیص هحضک تویظی 33(Rپاسخ: )

 پاسخ صا اصائِ رّز.

تضای رارى  اتضار راصای اتیسنهیاى کَضطْای هاَالی  هکث ّای کَتاّی اسا34(ITIتاصلِ ّای هیاًی کَضص: )

 یک پاسخ هٌاسة

 35(RSهحضک تقَیا کٌٌزُ : )

                                                           
   -Discriminative stimulus 

  -prompting stimulus 

  -Response  

   -Inter- trial interval 

  - Reinforcing stimulus 



   

 

DS---PS---R---RS---ITI 

آهَطش رارُ هی  اتضار راصای اتیسن( تِ DSّواًطَص کِ رص ًوَراص تاال هطاّزُ هی ضَر اتازا هحضک تویظی )

رص اصائِ پاسخ صحیح ًیاط تِ کوک ٍ صاٌّوایی  ی اتیسناتضار راصاضَر چٌاًچِ هعلن تِ ایي تطذیص تضسز کِ 

کوک تکٌز  طهاًی کِ  اتضار راصای اتیسن( کَچک هی رّز. تِ عثاصتی هزلی کِ تِ PSراصر  تِ اٍ یک سضًخ)

( صا تِ طَص صحیح هی رّز یا حای تِ پاسخ صحیح ًظریک هی ضَر رصهاًگض تِ اٍ Rپاسخ ) اتضار راصای اتیسن

( هی کٌز ٍ تِ ایي ITI( پس اط آًکِ ایي هضحلِ آهَطش تِ اتوام صسیز  هعلن هکث کَتاّی )RSپاراش هی رّز )

اجاطُ هی رّز تا رصیاتز کِ یک هجوَعِ ای صا کِ اط گاهْا ٍ هضاحل تطکیل ضزُ  اتضار راصای اتیسنٍسیلِ تِ 

 اسا صا تضا هی گیضر ٍ سپس هعلن تِ هضحلِ تعز حضکا هی کٌز.

  



   

 

  تِ رٍش تحليل رفتار مارتزدي عزح درس ًوًَِ 

 
 پَضاكًام درس: ٍاحذ 

  در َّاي گزم ٍ سزد هٌاسة هَضَع: لثاس ّاي

 .……………… مالس ٍ سال تحصيلي :

 ....................ًام هزتي:

 

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ :

 هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    حيغِ هَضَع

 هْارتْاي پيص ًياس تحصيلي                       اتيسن مالسيل                            غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                  داراي ػولنزد تاال                                  مالهي 

 رفتاري                                                                       تزميثي اس ّز دٍ 

 ارتثاط/گفتار                                                           

  اجتواػي/ػاعفي                                                           

 

 ٞسؾ وّی:

 آقٙبيی ثب ِجبؼ ٞبي ٔٙبؾت ـهَٛ ؾبَ



   

 

 زضؼ آٔٛظقی اٞساؾ  

 ظيط ثطؾس: ٞبي يبزٌيطي ايٗ زضؼ ٞط ٘ٛآٔٛظ ثشٛا٘س ثٝ ٞسؾ -س يبززٞیا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙ

٘ابْ ٔای ثاطز ثاٝ زضؾاشی       ٔطثای  سهٛيطي ضا وٝ ،ٞبي ٔرشّؿ ظ ٔيبٖ ٔجٕٛعٝ اي اظ سهبٚيط ٔطثٌٛ ثٝ ِجبؼا .1

 .س#زضؾز ثبقسهٛيط  6اظ سهٛيط  4قٙبؾبيی وطزٜ ٚ ثب اٍ٘كز ثٝ آٟ٘ب اقبضٜ وٙس$حسالُ 

        ٞبي  ٔطثٌٛ ثاٝ ِجابؼ ٞابي ٔرشّاؿ ، سهاٛيط ِجابؼ ٞابيی ضا واٝ ٔطثای ٘ابْ            بضراظ ٔيبٖ ٔجٕٛعٝ اي اظ و .2

 .ز#ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی قٛسهٛيط ضا   7اظ  سهٛيط 5الُ $حسٚ ثٝ زؾز ٔطثی ثسٞس ٔی ثطز، جسا وٙس

ناحيح   ٔاٛضز   10اظ  ٔاٛضز  8ثيبٖ وٙس$حاسالُ   ٘بْ آٟ٘ب ضا  ،دؽ اظ ٔكبٞسٜ سهبٚيط ٔرشّؿ ٔطثٌٛ ثٝ ِجبؼ .3

 .س#قثب

ٔ   ا .4 ؿاشبٖ، ثاطي   ظ ٔيبٖ ِيؿشی اظ ِجبؼ ٞبي ٔٙبؾت  ـهَٛ ؾبَ ٚ ِيؿز زيٍط عاليآ ـهاَٛ ؾابَ$ثطؾ زض ظ

ِجبؼ ٔٙبؾت ضا ثاب اؾاشفبزٜ اظ ٔبغياه ثاٝ عالٔاز       #ضذٛضقيس زض سبثؿشبٖ، اثط ٚ ثبضاٖ زض ثٟبضيعاٖ زض دبييع، 

 .س#زضؾز ثبق ٔٛضز 6اظ  ُ وٙس$ حسالُ چٟبض ٔٛضزٔٙبؾت ـهُ ٚن

ثٝ ٚي ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز، ـهُ ٔٙبؾات دٛقايسٖ آٖ    ٔطثیسٜ لُعبر ٔرشّؿ ِجبؼ ٞبيی وٝ سٛؾٍ ثب ٔكبٞ .5

 .نحيح ثبقس#ٔٛضز  7اظ ٔٛضز  5ضا ثيبٖ وٙس$حسالُ 

 اظثيٗ ِجبؼ ٞبي ٔرشّؿ ِجبؼ ٞط ـهُ ضا جسا زؾشٝ ثٙسي ٔی وٙس  .6

 زٞس.ِجبؼ ٔٙبؾت ٞط ـهُ ضا ٘بْ ٔی ثطز يب سهٛيط آٖ ضا ٘كبٖ ٔی .7

 ٞبي قٙبذشی:ديف ٘يبظ 

 ٚيع ٞٛا زض ٞط ـهُ ،٘بْ ـهَٛ ؾبَ،ذٙه،وٓ/ظيبز،ٌطْ/ؾطز،ٔفبٞيٓ:وّفز /٘بظن



   

 

 ضإٞٙبي سسضيؽ 

ٞبيی وٝ ثچٝ ٞب زض آٖ جّؿٝ ثٝ سٗ وطزٜ ا٘س آٔٛظـ ذاٛز   س ثب اؾشفبزٜ اظ ا٘ٛا  ِجبؼئی سٛا٘ايجبز اٍ٘يعٜ: 

زض اذشيابض زا٘اف    اياس ٕع آٚضي واطزٜ  سىٝ دبضچٝ ٞبيی ضا وٝ اظ ديف ج ی سٛا٘يسٔ چٙيٗ س. ٞٓيضا قطٚ  وٙ

 ٌطٔی ٚ ذٙىی آٖ سهٕيٓ ثٍيط٘س. ،٘بظوی  ،س سب ثب ٔكبٞسٜ جٙؽ آ٘بٖ زض ٔٛضز وّفشی يزٞ آٔٛظاٖ لطاض

ضٚدٛـ،  دبِشٛ، س جٛضاة ، غاوز،ٙٞب ٚ ِجبؼ ٞب ٔب٘ سهبٚيط ٔطثٌٛ ثٝ ا٘ٛا  دٛ قفزض ايٗ ٔطحّٝ،اؾشفبزٜ اظ

 .ٛ ظزٜ قسٜ اؾز ثٝ آٔٛظـ وٕه ذٛاٞس وطزٚ.. زض ٔجٕٛعٝ اي وٝ ثط ضٚي يه سبثّ

  

 

 ٔب٘ٙس ٕ٘ٛ٘ٝ ظيط:س: يذطزاظثی سهٛيط ثب ظثب٘ی ؾبزٜ ثٝ ثحش دؽ اظ ٔكبٞسٜ عيٙ

 . ِجبؼ ٞب ا٘ٛا  ٌٛ٘بٌٖٛ زاض٘س

 ٞؿشٙس. زوّف ِجبؼ ٞب ثعًی 



   

 

 ٞؿشٙس. يريٓثعًی   

 .٘بظن ٞؿشٙسِجبؼ ٞب ثعًی  

 ٔب چٟبض ـهُ زض ؾبَ زاضيٓ. 

 س.ْ ٚ ثعًی ؾطز ٞؿشٌٙط ـهُ ٞب ثعًی

 ذٙه ٞؿشٙس.  ثعًی ـهُ ٞب

 اٌط زض ظٔؿشبٖ ِجبؼ ٘بظن ثذٛقيٓ چی ٔيكٝ؟

  …ٚسبثؿشبٖ ِجبؼ وّفز ثذٛقيٓ چی ٔيكٝ؟زض اٌط 

ضٚي يىسيٍط لطاض ٔی ٌيط٘س ضا ثب اؾشفبزٜ  ثط سّك ٞبي قفبؾ ضا وٝ ثٝ نٛضر دٛقكی سهبٚيط سٟيٝ قسٜ ثب  ؾذؽ

س ثب دٛقيسٖ ِجبؼ ٞبي ٔرشّؿ حبِز دب٘شٛٔيٓ ٔطثٌٛ ثٝ ئی سٛا٘ ٞٓ چٙيٗس.ياض زٞاظ زـشط چٝ آٖ ٔٛضز اؾشفبزٜ لط

 سكٛيك قٛ٘س.،حطوز  اظ ثٝ سمّيس يس. ثچٝ ٞب ٘يع ٔی سٛا٘ٙس يه ثٝ يهآٟ٘ب ضا اجطا وٙ

 

 :سىٕيّیـعبِيز ٞبي 

ثبظي:  زٚاظزٜ سىاٝ دبضچاٝ ثطياسٜ قاسٜ اظ جاٙؽ ٞابي ٔرشّاؿ        

٘بظن،٘طْ،ظثط،ٚ..# سٟيٝ  $ثبـز زضقز ٚ يريٓ ، ثبـز ظطيؿ ٚ

ٖ  6وٙياس ،   سرشاٝ ياب ٔماٛاي يااريٓ     ٞاب ضا ضٚي ياه   عاسز اظ آ



   

 

#  ٚ قف عسز زيٍط ضا زض اذشيبض زا٘اف آٔاٛظ لاطاض زٞياس ٚ اظ     ٔشط ؾب٘شی 8x10ا٘ساظٜ ٞبي ديكٟٙبزي  $ .ثچؿجب٘يس

دياسا وٙاس. اياٗ وابض ٔای      ٚي ثرٛاٞيس وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ِٕؽ دبضچٝ اي وٝ زض اذشيبض زاضز ٔكبثٝ آٖ ضا ضٚي سرشٝ 

اٌط ؾُح ٞسؾ ثطاي زا٘ف آٔٛظاٖ قإب ثابال اؾاز ٔای سٛا٘ياس       ا٘جبْ قٛز. زٚ ثٝ زٚٝ نٛضر ـطزي ٚ يب ثسٛا٘س 

 سعساز سىٝ دبضچٝ ٞب ضا وٓ وٙيس.

اظ لبِات ٞابي قايطيٙی     يسايٗ وبض ٔی سٛا٘ ا٘جبْ ثطاي ذٕيط ثبظي: ِجبؼ ٞبي ٔرشّؿ ضا ٔی سٛاٖ اظ ذٕيط ؾبذز.

 ٝ زض سهٛيط ٔی ثيٙيس اؾشفبزٜ وٙيس.چٝ و ٔب٘ٙس آٖ

 

زٚض  ثرٛاٞياس ىكيس ٚاظ زا٘اف آٔاٛظ   ث يريٓثط ضٚي ٔمٛا يب دبضچٝ  يسزٚذز : سهٛيط ِجبؼ ٔٛضز ٘ظط ضا ٔی سٛا٘

 .ضا وٛن ثع٘س آٖ

 س.٘مبقی ثىكٙ زض اضسجبٌ ثب ٔٛيٛ  ا٘فطازيثٝ قىُ  اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس٘مبقی:

 ُٔٛضز ٘يبظ:  ٔٛاز ٚ ٚؾبي 

 سهاٛيط: واالٜ، دبِشٛ،زؾشىف،قاّٛاض،وز ياب وبدكاٗ، قاّٛاضن،       10بٚيط ٔرشّؿ اظ ا٘ٛا  ِجبؼ ٞب $حاسالُ  سه

ٝ  ،قبَ ٌطزٖ ٚثبضا٘ی# جٛضاة، ظيط دٛـ، وفف، دٛسيٗ، چىٕٝ، ياه ٔجٕٛعاٝ سّاك    ٚ  لُعبر ثطيسٜ قسٜ دبضچا

  ظيط ٔكبثٝ سهٛيط قفبؾ $دٛقكی#



   

 

  

 

 تالل ّاي عيف اتيسناستفادُ اس تصَيز در آهَسش افزاد داراي اخ

يىی اظ عاليٓ ثيابٖ قاسٜ زض ٔاٛضز ٚيػٌيٟابي اـاطاز زاضاي اذاشالالر َياؿ اسيؿآ ٘ابسٛا٘ی زض ازضان واالْ ٚ                           

ٔحطن ٞبي والٔی اؾز. ايٗ اـطاز اؼّت زض ٔٛضز دطزاظـ اَالعبر والٔی َٛال٘ی ٚ ديچيسٜ زاضاي ٔكىُ ٞؿشٙس. 

ب ٚ يب جه ٞب ٚ ٘ىشاٝ ٞابي لاطاض ٌطـشاٝ زض دكاز آ٘ابٖ ٔكاىُ زاض٘اس. ٍ٘ابٞی ثاٝ           اؼّت ايٗ اـطاز زض زضن وٙبيٝ ٞ

ثيٌٛطاـی ٞبي اـطاز زاضاي اسيؿٓ وٝ سٛؾٍ ذٛز آ٘بٖ ٍ٘بقشٝ قسٜ اؾز ٔٛيس ايٗ أط اؾز. سٕذُ ٌطا٘سيٗ زض وشبة 

طي ٘ياع ٔب٘ٙاس زٚ٘اب    ذٛز سحز عٙٛاٖ سفىط ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ايٗ ٔٛيٛ  ضا ثٝ ضٚقٙی ثيبٖ وطزٜ اؾز ٚ اـطاز زيٍا 

ٚيّيبٔع ثط ايٗ أط ٟٔط سبييس ظزٜ ا٘س. ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ثطاي حٕبيز اظ ازضان ثيكشط ايٗ اـطاز ؾعی ثط ايٗ اؾز سب ضٚـ 

ٞبي جبيٍعيٗ والٔی ا٘شربة قٛز. اؾشفبزٜ اظ سهٛيط يىی اظ ضٚـ ٞبيی اؾاز واٝ ازضان وّٕابر ضا ثاطاي اـاطاز      

ؾبظز. زض اؼّت ضٚـ ٞبي آٔٛظقی ثطاي ايٗ زؾشٝ اظ زا٘ف آٔاٛظاٖ سبوياس   زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ٕٔىٗ ٔی 

ٚيػٜ اي ثط حٕبيز ٞبي ثهطي ٚ ٔرهٛنب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط قسٜ اؾز. زض ازأٝ ثحش زيسٌبٜ اؾشفبزٜ اظ سهٛيط زض 

ض٘س، ٔعطـای  أط آٔٛظـ ايٗ زؾشٝ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ٕٞطاٜ ثب ضٚـ ٞبيی وٝ ثطاي آٔٛظـ سبويس ٚيػٜ اي ثط سهٛيط زا

 ٔی قٛ٘س.

 



   

 

 استفادُ اس ًواد ّاي تصَيزي تزاي تزقزاري ارتثاط

قيٜٛ اي اؾز واٝ اظ سهاٛيط ٚ ٕ٘بزٞابي سهاٛيط     36ضٚـ اؾشفبزٜ اظ ٕ٘بزٞبي سهٛيطي ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ يب دىؽ

بي وابٔذيٛسطي ٘ياع   ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ ثب اـطاز زاضاي اسيؿٓ اؾشفبزٜ ٔی وٙس. زض ايٗ قايٜٛ اؾاشفبزٜ اظ ٘اطْ اـاعاض ٞا     

جبيٍبٜ ذبنی زاضز. زض ايٗ ضٚـ ثٝ ؾبزٌی اظ سهٛيط ٚ ٕ٘بزٞبي ثهطي ثطاي ثطلطاض اضسجبٌ ثب اـطاز زاضاي ٔكىالر 

اضسجبَی اؾشفبزٜ ٔی قٛز. زض ايٗ ضٚـ اظ سهٛيط ثطاي ؾبذز ثط٘بٔاٝ ٞابي ٔرشّاؿ، زؾاشٛضاِعُٕ ٞاب، ضإٞٙاب ٞابي        

اؾشفبزٜ ٔای قاٛز. ثاطاي ؾاِٟٛز زض ا٘جابْ وابض ٚ وبؾاشٗ اظ زقاٛاضي         آٔٛظقی ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي اذشهبنی ٚ ا٘فطازي 

# اؾشفبزٜ ٔی قاٛز ساب   BoardMakerجؿشجٛي سهٛيط ٞبي ٔرشّؿ اظ ٘طْ اـعاضٞبي حٕبيشی ٔب٘ٙس ثٛضز ٔبضوط $ 

سهٛيط ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي اجطاي ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی ضا اظ ٔيابٖ َجماٝ ثٙاسي ٞابي ٔرشّاؿ ثاٝ ضاحشای جؿاشجٛ ٚ         

وطزٚ اِجشٝ اؾشفبزٜ اظ يه زٚضثيٗ زيجيشبَ ٚ سٟيٝ عىؽ ٞبي قفبؾ ٚ ضٍ٘ی اظ اقيبء ٚ أٛض ٔرشّؿ ٞٓ ٔی  ا٘شربة

سٛا٘س ايٗ ٔكىُ ضا سب حسٚزي ضـع وٙس. أب ٘طْ اـعاضٞب ثٝ زِيّی أىابٖ اضسمابء ٚ وابض سرههای ا٘جابْ قاسٜ سٛؾاٍ        

ايٗ أىبٖ ضا ـطاٞٓ ٔی وٙس سب سهابٚيط   ٌطٚٞی اظ ٔشرههبٖ ضقشٝ عىبؾی، ٌطاـيه ٚ ٞٙط ٞبي سجؿٕی ٚ آٔٛظـ

ٔٙبؾت ضا ثب حسالُ ظٔبٖ ٕٔىٗ ا٘شربة وطز. زض ايٗ ضٚـ ٞسؾ ايٗ اؾز وٝ ثب اؾاشفبزٜ اظ حٕبياز ثهاطي ـاطاٞٓ     

قسٜ $سهٛيط، ٕ٘بز، قی ٚ يب وّٕٝ ٚ يب سطويجی اظ آٟ٘ب# حٕبيز ٞبي الظْ ثطاي اـعايف ازضان زا٘ف آٔاٛظ ضا ايجابز   

 وطز.

 

 

                                                           
  -Picture Comunication Symbols (PCS) 



   

 

 (PECS)رٍش پنس

ثط٘بٔٝ دىؽ وٝ ضٚقی ثطاي ايجبز ٟٔبضر ثطلطاضي اضسجبٌ عّٕی زض اـطاز زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ اؾز، حسٚز 

دبياٝ  38ٚ يه ٌفشبض زضٔابٍ٘ط ثاٝ ٘ابْ  ِاٛضي ـطاؾاز     37ؾبَ ديف سٛؾٍ يه ضٚا٘كٙبؼ ثبِيٙی ثٝ ٘بْ آ٘سضٚ ثٛ٘سي 20

زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ وٕه وطز٘س سب ثشٛا٘ٙس ٌصاضي قس. ايٗ زٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ اثساعی ذٛز ثٝ وٛزوبٖ 

آؼبظ ٌط اضسجبٌ ثبقٙس ٚ ثشٛا٘ٙس اظ ايٗ ٚؾيّٝ ثطاي ثطآٚضزٖ ٘يبظٞبي ذٛز اؾشفبزٜ وٙٙس.  زض ايٗ ضٚـ چٙس ٔطحّٝ اي 

 زض آؼبظ ؾعی ٔی قٛز سب ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ـطز ثشٛا٘س سمٛيز وٙٙسٜ ٞابي ثؿايبض ذٛاؾاشٙی ٚ ٔاٛضز عاللاٝ ذاٛز ضا      

سمبيب وٙس ٚ آؼبظ ٌط ـطايٙس اضسجبٌ ثبقس. زض ٔطاحُ ثعسي ـطز ثب اؾشفبزٜ اظ سطويت سهٛيط ٚ وّٕٝ ثط ضٚي ٘ٛاض جّٕٝ 

سمبيب ٞبيی ضا ثٝ قطيه اضسجبَی ذٛز اعالْ ٔی وٙس. دىؽ ثطاي وٕه ثٝ زا٘ف آٔٛظا٘ی اؾز وٝ آؼبظ ٌط اضسجبٌ 

 ه ٕ٘ی قٛ٘س.٘يبظٞبي ذٛز ثٝ زيٍطاٖ ٘عزي ٖ٘يؿشٙس ٚ ثطاي ثطآٚضز

ٓ     اـعايف ؾُح سٛا٘بيی اضسجبَی ثطاي ٚ اؾز  دىؽ ثطاي آٔٛظـ ثاب اؾاشفبزٜ اظ    اـاطاز زاضاي اذاشالالر َياؿ اسيؿا

اذشالالر  اؾشفبزٜ اظ سهٛيط زض ثطلطاضي اضسجبٌ ٚ آٔٛظـ اـطاز ٔجشال ثٝ ثٝ وبض ٔی ضٚز. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ  سهٛيط

اؾشفبزٜ اظ ٕ٘بزٞبي سهٛيطي ثطاي . ثبيس ٔيبٖ دىؽ $ٞب ضا دىؽ زا٘ؿز آٖسٛاٖ ٕٞٝ  اسيؿٓ  ضايت اؾز أب ٕ٘ی َيؿ

زض ازأاٝ ثحاش ثاٝ اياٗ ٔؿائّٝ       ثطلطاضي اضسجبٌ# ٚ دىؽ $ثطلطاضي اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔجبزِٝ سهٛيط# سٕبيع لبئُ قس. 

ـ  .ثيكشط اقبضٜ ٔی قٛز ـ  دىؽ ضٚقی اؾز ثب اؾشب٘ساضزٞبي آٔٛظقی ٚ اثعاض ذبل ذٛز وٝ اياٗ ضٚ  ضا اظ ثمياٝ ضٚ

ٞط چٙس  ؾبظز. ٔشٕبيع ٔی ا٘س،انَٛ سؽييط ضـشبض ضيكٝ ٌطـشٝ  وٝ زض اؼّت آٖ ٞب سهٛيط ثٝ وبض ٔی ضٚز ٚ اظ ٞبي ٔكبثٝ

ايٗ ثط٘بٔاٝ جٟاز    ـطز ثٝ ثطلطاضي اضسجبٌ ثيكشط سكٛيك ٔی قٛز أب ،زض َی ثط٘بٔٝ دىؽ ذهٛنب زض ٔطاحُ ٟ٘بيی آٖ

َاٛض  ٝ ثا اؼّات  زض ََٛ ثط٘بٔٝ اـطاز ثٝ اؾشفبزٜ اظ وّٕبر سكٛيك ٔی قاٛ٘س ٚ  جشٝ . اِآٔٛظـ ٌفشبض َطاحی ٘كسٜ اؾز
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ٞسؾ ٟ٘بيی ٚ آضٔاب٘ی ثط٘بٔاٝ دىاؽ ايجابز ٚ ٌؿاشطـ اضسجابٌ        ٔی وٙٙس. ٘يع ذٛزاٍ٘يرشٝ قطٚ  ثٝ اؾشفبزٜ اظ ٌفشبض

طٜ اجطأای قاٛز ٚ زض   ثط٘بٔٝ زض ٔحيٍ  ذب٘ٝ ٚ ٔسضؾٝ ٚ يٕٗ ا٘جبْ ـعبِيز ٞبي ضٚظٔا  ذٛزاٍ٘يرشٝ اؾز. ثٙب ثط ايٗ 

آٔٛظـ ثط٘بٔٝ اظ اؼّت سىٙيه ٞبي ضـشبضي ٔب٘ٙس ظ٘جيطٜ ؾبظي،قىُ زٞی، ؾاط٘د زٞی،ٔاسَ ؾابظي اؾاشفبزٜ ٔای      

ٚ ٌبْ ٘رؿز آٔاٛظـ ثط٘بٔاٝ   قٛز. سسٚيٗ وٙٙسٌبٖ ثط٘بٔٝ ٔعشمس ٞؿشٙس وٝ ايٗ ثط٘بٔٝ ٘يبظٔٙس ٞيچ ديف ٘يبظي ٘يؿز 

زيٍطاٖ ثٝ ٔٙظٛض ضـع ٘يبظٞبي ذاٛز اؾاز. اـاطاز زاضاي اذاشالالر َياؿ       زضٚ٘ی ٞط ـطز ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ ثب ٘يبظ

اسيؿٓ ٘يع ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ ثٝ زيٍطاٖ ٘عزيه ٔی قٛ٘س ِٚی ضٚـ ٔٛضز اؾشفبزٜ آ٘بٖ ثاطاي زيٍاطاٖ لبثاُ زضن    

 ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اظ سهٛيط ثٝ عٙٛاٖ ظثب٘ی ٔكشطن ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ اؾشفبزٜ ٔی قٛز.  .٘يؿز

 تزًاهِ پنسهزاحل 

 ثط٘بٔٝ دىؽ ثب ٕٞىبضي ؾٝ ٘فط آؼبظ ٔی قٛز. ـطز آٔٛظـ ٌيط٘سٜ،قطيه اضسجبَی ٚسؿٟيُ ٌط اضسجبٌ.

 وٙس. قطيه اضسجبَی وؿی اؾز وٝ آٔٛظـ ٌيط٘سٜ اظ َطيك سهٛيط ثب اٚ اضسجبٌ ثطلطاض ٔی

ثب قطيه اضسجبَی وٕه  ثطلطاضي اضسجبٌ زض ضاؾشبيٌط وؿی اؾز وٝ زض ٔطاحُ اثشسايی ثٝ آٔٛظـ ٌيط٘سٜ  سؿٟيُ

 وٙس. ايٗ وٕه ـمٍ ثب اؾشفبزٜ اظ ٞسايز جؿٕی ـطز ٚ ثسٖٚ نحجز وطزٖ ثب ٚي، ا٘جبْ ٔی قٛز. ٔی

 :1ٔطحّٝ 

ثط٘بٔٝ ثب ٞسؾ ٔعطـی سهٛيط $ثٝ عٙٛاٖ ٔحطن قاطَی# ٚ ثطلاطاضي اضسجابٌ آٖ ثاب ٔحاطن ؼياط قاطَی         ٔطحّٝ يه

$سٕبيُ ثٝ وؿت ٔحطن ؼيط قطَی# ثب آٖ آؼابظ ٔای قاٛز،      $سمٛيز وٙٙسٜ ٚالعی# ٚ ٔطسجٍ وطزٖ دبؾد ؼيط قطَی

 وٙس. سٛجٝ اٚ ضا جّت ٔی ،قطيه اضسجبَی ثب ٘كبٖ زازٖ ٔحطن ذٛقبيٙس اظ ديف ا٘شربة قسٜ ثٝ ـطز



   

 

ٌط ثب اؾشفبزٜ اظ ٞسايز ـيعيىی  وٙس،سؿٟيُ زؾز آٚضزٖ ٔحطن زِرٛاٜ ذٛز سالـ ٔیٝ وٝ ـطز ثطاي ث ٍٞٙبٔی

زٞس. ـمٍ يه وبضر  سهٛيط ٔحطن زِرٛاٜ ٚ زازٖ آٖ ثٝ قطيه اضسجبَی جٟز ٔی ـطز ضا ثٝ ثطزاقشٗ وبضر

 سهٛيط زض ٘عزيه ـطز ٚجٛز زاضز. قطيه اضسجبَی ثبيس ضٚثطٚي ـطز ٘كؿشٝ ثبقس. 

قٛز ِٚی قطيه اضسجبَی  ثٝ قطيه اضسجبَی زاز ـٛضي ٔحطن زضذٛاؾز قسٜ ثٝ ـطز زازٜ ٔیضا ٚلشی ـطز وبضر 

. زض ٞط جّؿٝ ٔی سٛاٖ سب ؾٝ سمٛيز "ؾيت"ٔثال  ، سيٌٛ ٘بْ ٔحطن زضذٛاؾز قسٜ ضا ٔی٘جبيس حطـی ثع٘س ـمٍ 

 ضز اؾشفبزٜ لطاض زاز ايٗ وبض ثبعش سٙٛ  ثط٘بٔٝ ٚ جٌّٛيطي اظ اقجب  ٘ؿجز ثٝ سمٛيز وٙٙسٜ ذٛاٞس قس. ٛوٙٙسٜ ضا ٔ

 :2ٔطحّٝ 

اضسجبَی اظ ـطز ـبنّٝ ثيكشطي ٌطـشٝ ٚ زض ايٗ ٔطحّٝ ٞسؾ اـعايف سمبيبي ذٛز اٍ٘يرشٝ اؾز .ثسيٗ ٔٙظٛض قطيه 

ٔی قطيه اضسجبَی ضا ز٘جبَ ، ازٖ وبضر ٚ ٌطـشٗ ٔحطن زِرٛاٜوٙس ٚـطز ثطاي ز وٓ وٓ ايٗ ـبنّٝ ضا ثيكشط ٔی

 .نٛضر ـيعيىی ضإٞٙبيی وٙسٝ ٛض زاضز سب زض نٛضر ٘يبظ ثًوٙس .زض ايٗ ٔطحّٝ ٞٙٛظ سؿٟيُ ٌط ح

 : 3ٔطحّٝ

 .اؾزة وبضر نحيح بع ٚ ا٘شرٞسؾ اظ ايٗ ٔطحٝ آٔٛظـ سٕبي

جبي يه وبضر زٚ وبضر ٚجٛز زاضز.يه وبضر سهٛيط ٔحطن زِرٛاٜ ـطز ٚ وبضر زيٍط سهٛيط ٝ زض وٙبض ـطز ث

 چيعي وٝ ٔٛضز زِرٛاٜ ـطز ٘يؿز،ٔثُ يه ؾيت ٚ يه ٔاللٝ!

ز ٔثال ٔاللٝ ٚ ايٗ قٛ اٌط ـطز وبضر اقشجبٜ ضا ثطزاقز ٚ ثٝ قطيه اضسجبَی زاز ٕٞبٖ ٔحطن اقشجبٜ ثٝ اٚ زازٜ ٔی

 وبض ازأٝ ٔی يبثس سب ـطز سٕبيع ضا يبز ثٍيطز.



   

 

 : 4ٝ ّٔطح

 س.٘قٛ ؾبذشٝ ٔی  "ذٛاٞٓ  ٔٗ ٔی"ثب   ٚ جّٕٝ ٞبايٗ ٔطحّٝ قطٚ  جّٕٝ ؾبظي اؾز 

ذٛاٞٓ ثٍصاضز سب ٔحطن  ثسيٗ نٛضر وٝ ـطز حشٕب ثبيس وبضر ٔطثٌٛ ثٝ ٔحطن زِرٛاٜ ضا زض وٙبض وبضر ٔٗ ٔی

 ٛز.ثٝ اٚ زازٜ ق

 :  5طحّٝ ٔ

جّٕٝ ثؿبظز سب ثٝ ٔحطن  "ذٛاٞٓ ٔٗ ٔی"ذٛاٞی ٚ اٚ ثبيس ثب اؾشفبزٜ اظ  دطؾيٓ وٝ چٝ ٔی زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ـطز ٔی

 .سزِرٛاٜ ذٛز ثطؾ

دطؾيٓ  قس ِٚی زض ايٗ ٔطحّٝ اظ اٚ ٔی زض ََٛ چٟبض ٔطحّٝ لجُ ٔحطن سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ثٝ ـطز ٘كبٖ زازٜ ٔی

 ذٛاٞس؟ وٝ چٝ ٔی

 :  6ٝ ٔطحّ

ثط سٛا٘بيی دبؾد زازٖ سبويس زاضز.ٔثال  ايٗ ٔطحّٝ ثط ذالؾ ٔطاحُ لجُ وٝ ـمٍ ثط سٛا٘بيی سمبيب وطزٖ سبويس زاقشٙس،

 ثيٙی؟ٚ... ضا ثسٞس. ذٛاٞی؟چٝ ٔی ٞبيی اظ لجيُ چٝ ٔی قٛز جٛاة ؾٛاَ ثٝ ـطز آٔٛظـ زازٜ ٔی

الر ذٛز ٚيػٌی ٞابيی ٔب٘ٙاس ض٘اً، ا٘اساظٜ ٚ     ٌؿشطـ ؾُح زايطٜ ٚاغٌبٖ: ثٝ زا٘ف آٔٛظ وٕه ٔی قٛز سب ثٝ جٕ

 قىُ ضا ثٝ زضذٛاؾز ٞبيف ايبـٝ وٙس.

 ثطاي ا٘جبْ ايٗ ـعبِيز ٞب زا٘ف آٔٛظ ثبيس زاضاي آِجْٛ اضسجبَی ذبل ذٛز ثبقس..

 



   

 

ٞابي   ساٛاٖ اؾاشفبزٜ وطز.ا٘اساظٜ وابضر     زض ضٚـ دىؽ ٞٓ اظ سهبٚيط ضٍ٘ی ٚ ٞٓ اظ سهبٚيط ؾيبٜ ٚ ؾافيس ٔای  

. اقيبء، سهبٚيط ٚ يب ٕ٘بز ٞبي ٔرشّؿ ضا ٔی سٛاٖ ثط اؾبؼ ؾُح ضقس واٛزن، زض  ٔشط اؾز یؾب٘ش 4×4سهبٚيط 

ايٗ ثط٘بٔٝ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض زاز. أب ثطضؾی ٞب ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ زضن سهبٚيط زليك ٚ ٕٞاطاٜ ثاب جعييابر ثاطاي     

آ٘ابٖ ٔٙبؾات ساط اؾاز؛      وٛزوبٖ زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ زقٛاض اؾز ٚ سهبٚيط ؾبزٜ سط ٚ وّای ساط ثاطاي   

$ٞطزٚ ضٚي يه وابضر#. ٔاثال، ياه سهاٛيط      ثبقس ٔرهٛنب اٌط سهٛيط ثٝ ٕٞطاٜ ٘بْ آٖ ثٝ نٛضر ٘ٛقشٝ قسٜ

سٟٙب ثٝ ٕٞبٖ ٔبضن سجبضي دفه زالِاز ذٛاٞاس واطز ٚ     اـطاز زاضاي اسيؿٓثطيسٜ قسٜ اظ يه ثؿشٝ دفه اظ ٘ظط 

وٝ يه سهٛيط ؾبزٜ ٘مبقی قسٜ اظ دفه اظ ٘ظط ٚي ثٝ ٞط  ٕ٘ی سٛا٘س ثٝ سٕبْ ا٘ٛا  دفه ٞب زالِز وٙس. زض حبِی

 ٔبضن ٚ ٔسِی اظ دفه زالِز ذٛاٞس وطز. 

ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ سٛييح زازٜ قس ثط٘بٔٝ دىؽ ثٝ ؾٕز سٕابيع ٔيابٖ ٕ٘ابز ٞاب ٚ سهابٚيط ٚ ؾابذز جٕاالر ؾابزٜ         

بزٜ اظ اياٗ ضٚـ ؾابزٜ   حطوز ٔی وٙس: ثٙبثطايٗ اظ ٚاثؿشٍی ـطز ثٝ ٞسايز ٚ ضإٞٙبيی جٌّٛيطي ٔی وٙس. اؾاشف 

 اؾز ٚ ٘يبظٔٙس اؾشفبزٜ اظ سجٟيعار ٌطاٖ ليٕشی ثطاي اجطاي ايٗ ثط٘بٔٝ ٘يؿز.

 ٘شيجٝ ٌيطي وطز دىؽ ثط٘بٔٝ اي اؾز وٝ ثٝ زلز َطاحی قسٜ اؾز سب ثط اؾبؼ آٖ ـطز ثشٛا٘س:چٙيٗ ٔی سٛاٖ 

 .ثط٘بٔٝ سجبزَ سهبٚيط ضا يبز ثٍيطز 

  سهٛيط ٔٛضز ٘ظط ضا ثطاي زضيبـز قی يب ـعبِيز ٔٛضز ٘يبظـ ثٝ قىُ ـعبَ زض جؿشجٛي وؿی ثبقس سب

 زضيبـز وٙس.

 .ثيٗ چٙسيٗ ٕ٘بز ٔٛجٛز سٕبيع لبيُ قٛز 

  وٙسوشبثچٝ لبثُ حُٕ اضسجبَی اؾشفبزٜ اظ. 



   

 

 زثؿبظ جٕالر ؾبزٜ زض ذٛاؾشی ٚ ثيب٘ی. 

ي ثی اي اؾز. أاب ٔكاىُ عٕاسٜ زض    ٞعيٙٝ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ اجطاي ايٗ ثط٘بٔٝ ثٝ ٔطاست اضظاٖ سط اظ ثط٘بٔٝ ٞبيی ٔب٘ٙس ا 

٘حٜٛ اجطاي ثط٘بٔٝ اؾز ظيطا ٕٞبٖ َٛض وٝ لجال اقبضٜ قس اؼّت وؿب٘ی وٝ ثٝ ٘حٛي اظ سهٛيط ثطاي آٔٛظـ اؾشفبزٜ 

ٔی وٙٙس ازعبي اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ضا زاض٘س زض حبِی وٝ ثٝ ثبٚض دبيٝ ٌصاضاٖ ثط٘بٔٝ سٟٙب اـطاز آٔٛظـ زياسٜ سٛؾاٍ   

  ضٚـ دىؽ ٔی سٛا٘ٙس ثط٘بٔٝ ضا ثٝ زضؾشی اضايٝ ٚ اجطا وٙٙس.ٔطاوع سبييس قسٜ 

 

 سصوط:

# قٕب ٔی سٛا٘يس ثٝ ٞط قيٜٛ اي اظ سهٛيط اؾشفبزٜ وٙيس أب PCSزض ضٚـ دىؽ ثب اؾشفبز اظ سهٛيط ثسٖٚ ا٘جبْ ٔجبزِٝ $

بٖ ٔای قاٛز:   # قطايٍ ٚ ٚيػٌی ٞبي ذبنی زاضز وٝ ثاٝ قاطح ظياط ثيا    PECSضٚـ دىؽ ثب سبويس ثط ٔجبزِٝ سهٛيط $

ضٚـ دىؽ يب ثطلطاضي اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط قيٜٛ اي جبيٍعيٗ ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ ثطاي اـطازي اؾز واٝ اظ  

قيٜٛ ٞبي ٔعَٕٛ ثطلطاضي اضسجبٌ اؾشفبزٜ ٕ٘ی وٙٙس. ايٗ ثط٘بٔٝ ثاب اؾاشفبزٜ اظ ثطلاطاضي اضسجابٌ ٔيابٖ ياه سهاٛيط ٚ        

زضذٛاؾز ثالـبنّٝ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ـطز ٔٛضز سٛجٝ ٚ سمٛيز لطاض زضذٛاؾز ٔطسجٍ ثب آٖ آؼبظ ٔی قٛز. ايٗ 

 ٔی ٌيطز.

# ثسٖٚ سبويس ثط ٔجبزِٝ ثٝ ٔٙظٛض آٔٛظـ ٟٔبضر ٞب ٚ ٔفبٞيٓ ا٘جبْ ٔی قٛز. PCSايٗ قيٜٛ زض ضٚـ دىؽ $

قاىُ ٌطـشاٝ اؾاز ٚ     ABAاظ ثطلطاضي اضسجبٌ ثط اؾبؼ ضٚـ PECS )أب دىؽ ثب سبويس ثط ٔجبزِٝ سهٛيط $

اؾز. ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ زيسٌبٜ ثٝ وٕه سمٛيز ؾعی ٔی قاٛز واٝ ـاطز     ٜٚائس ٚ ايبـٝ ٞبي آٖ ٌطـشٝ قسظ

ثشٛا٘س ثٝ سٟٙبيی الساْ ثٝ ثطلطاضي اضسجبٌ وطزٜ ٚ ثٝ َٛض ٔؿشمُ آؼبظ ٌط اضسجبٌ ثبقس. ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ 

وٓ وٓ يبز ٔی ٌيطز وٝ ثاب اؾاشفبزٜ اظ آٖ    ـطز عالٜٚ ثط وبضثطز، ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ سهبٚيط ٔفطز ضا ٔی آٔٛظز،

ؾٕجُ ٞب ٚ سٛاِی سهٛيطي حبنُ اظ آٖ الساْ ثٝ ثطلطاضي اضسجبٌ ٕ٘بيس.زض ٟ٘بياز ؾاعی ٔای قاٛز واٝ ـاطز       

 ثشٛا٘س ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٕ٘بزٞب الساْ ثٝ اضائٝ ٘ظط ٚ يب دبؾد زٞی ثٝ زضذٛاؾز ٞب ضا ا٘جبْ زٞس.



   

 

 

 زض ٔٛضز دىؽ ٘ىبر ظيط لبثُ سٛجٝ ٞؿشٙس:زض اضسجبٌ ثب ؾٛء سفبٞٓ ٞبي ضايت 

 ٘يؿز. دىؽثٝ ٔعٙی اؾشفبزٜ اظ ضٚـ  اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ٞط ٘ٛ   .1

  ٘كبٖ زٞٙسٜ اؾشفبزٜ اظ ضٚـ دىؽ ٘يؿز.اؾشفبزٜ اظ سهٛيط زض ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی سٟٙب  .2

يب  زاضاي اسيؿٓ چٝ ٞبيی اؾز وٝسٕبْ ثثطاي  ـبضغ اظ ؾُح سٛا٘بيی اضسجبٌ والٔی ـطز ٚدىؽ  .3

  اذشالالر اضسجبَی سكريم زازٜ ٔی قٛ٘س.

ـطز آؼبظ ٌطي اضسجبٌ ضا يبزذٛاٞس ٌطـز ٚ زض ٔمُعی ٚازاض ثٝ  زضن اٌط اظ دىؽ اؾشفبزٜ وٙيٓ  .4

 إٞيز نحجز وطزٖ ٔی قٛز.

ثٝ ٔطحّٝ والْ  اؼّت وٛزوبٖ دؽ اظ اؾشفبزٜ اظ دىؽ. ٕی قٛز ٘دىؽ جبيٍعيٗ نحجز وطزٖ ـطز   .5

ٞبي عّٕىطزي ثط لطاضي اضسجبٌ  ؾز سٛنيٝ ٔی وٙس وٝ ديف اظ سٕطوع ثط ضٚـِٛضي ـطاأب  ٔی ضؾٙس

ضا اظ ؾبيط ـطنز ٞبي وؿت ٟٔبضر ٔحطْٚ ٘ىٙيس $ؾعی وٙيس وٝ ثطاي ثطلطاضي  اـطاز زاضاي اسيؿٓ

 .بضايٝ وٙيس#اـطاز زاضاي اسيؿٕاضسجبٌ والٔی، آٚا ؾبظي، سمّيس نسا ٚ سطويت نسا ـطنز ٞبيی ثٝ 

زؾشٛضاِعُٕ آٔٛظقی دىؽ سٟٙب ثٝ ٔب اجبظٜ ٔی زٞس وٝ ظيطا وٝ  ِٛؼ ثبض ٕ٘ی آٚضزدىؽ ثچٝ ٞب ضا  .6

ظٔب٘ی وٝ ـطز ثٝ ٟٔبضر ضؾيس ٚ ثطلطاضي . زض ٔطحّٝ اَٚ ٚ زْٚ سٕبٔی ذٛاؾشٝ ٞبي ـطز ضا ا٘جبْ زٞيٓ 

 ذٛاٞس ثٛز.“ ٘ٝ”اضسجبٌ ضا آؼبظ وطز ثٝ ٚي آٔٛظـ زازٜ ذٛاٞس قس وٝ ٌبٜ دبؾد زضذٛاؾز ٚي 

 يز ؾٙی زض اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ دىؽ ٚجٛز ٘ساضز.ٔحسٚز .7



   

 

دىاؽ ثطٌطـشاٝ اظ زياسٌبٜ ضـشابضي ٚ ضٚـ     س ٚ ٘ا ٞيچ سًابزي ثاب ٞآ ٘ساض    ABAدىؽ ٚ ضٚـ ٞبي  .8

ABA .اؾز ثٙبثط ايٗ ثبٞٓ لبثُ سطويت ٞؿشٙس 

تصَيز تزاي تزقزاري تثادل  تفادُ اسٍ اس  PCS تِ رٍش استفادُ اس تصَيز  عزح درس ًوًَِ

 PECSارتثاط 

رياضياتًام درس:            

مار تا هاضيي حسابهَضَع:           

پيص حزفِ اي  هتَسغِ اٍلاٍل سال مالس:          

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ: 

 حيغِ هَضَع                 سغح ضٌاختي داًص آهَس           هْارت ّاي مالهي            

 هْارت ّاي تحصيلي                                اتيسن مالسيل                               غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                          داراي ػولنزد تاال                                    مالهي  

 رفتاري                                                                              تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                                              

  جتواػي/ػاعفيا                                                                                                             

 ارسياتي ٍجَد رفتارّاي ٍرٍدي قثل اس ضزٍع درس:

 ٔبقيٗ حؿبة، وبضر اعساز ثٝ السيٗ :تَاًايي تطخيص هفاّين هختلف اس عزيق تصَيز 

  ٝسب سهٛيط ٔبقيٗ حؿبة ضا  ثرٛاٞيسقطٚ  وطز. اظ زا٘ف آٔٛظ دىؽ آٔٛظـ ضا ٔی سٛاٖ اظ ؾُح ؾ

ٚ ٞٓ چٙيٗ وبضر اعساز $السيٗ#يه ضلٕی ضا اظ ثيٗ ٔجٕٛعاٝ  اظ ثيٗ ٔجٕٛعٝ اي اظ سهبٚيط ديسا وٙس 

 اعساز ديسا وٙس.



   

 

  ّٕٝعسز ٔٛضز ٘ظط ذاٛز ضا  ،ا٘شمبَ ثٝ ؾُح چٟبض :زض ايٗ ٔطحّٝ زا٘ف آٔٛظ ٔی سٛا٘س ثب وٕه ٘ٛاض ج

 .٘كبٖ زٞيسٚي ثٝ زض ٔبقيٗ حؿبة  آٖ ضا  قٕب ثرٛاٞس ٚ قٕباظ

  ٓٛيز وٙٙسٜ  زضذٛاؾاز ٔای وٙاس ٚ قإب زضيبـاز      ـز سم: زا٘ف آٔٛظ ثطاي زضيبا٘شمبَ ثٝ ؾُح دٙج

 س.يٝ ا٘جبْ ـعبِيز ظيط ٌٔٙٛ ٔی وٙثضا سمٛيز 

 ٔبقيٗ حؿبة ضا ضٚقٗ وٗ.

 سب زضذٛاؾز ذٛز ضا ثب وٕه ٘ٛاض جّٕٝ ثيبٖ وٙس.  ثرٛاٞيساظ زا٘ف آٔٛظ 

مٛياز وٙٙاسٜ ٔای    . زض ٔمبثُ زضذٛاؾاز زا٘اف آٔاٛظ واٝ ٔاٗ س     ٚي زضذٛاؾز وٙيس اظضا ؾذؽ  ـعبِيز  ٔٛضز ٘ظط 

سب  ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبقيٗ حؿبة سعاساز   ثرٛاٞيس. اظ اٚ  "چٙس سب "ثذطؾيسذٛاْ$ٔب٘ٙس :ٔٗ دفه ٔی ذٛاْ# اظ زا٘ف آٔٛظ 

 .ثسٞيسثٝ اٚ  ضا ٔٛضز ٘ظط ذٛز ضا ٘كبٖ زٞس.  آٖ ٌبٜ  سمٛيز وٙٙسٜ

       زضذٛاؾاز              ٔطحّٝ قف:زض ايٗ ٔطحّٝ ثب سٛجٝ ثاٝ ٌؿاشطزٌی سٛا٘ابيی اضسجابَی زا٘اف آٔاٛظ اظ ا ٚ

ٔی قٛز سب اعساز ٘ٛقشٝ قسٜ ضٚي ٔبقيٗ حؿبة ضا ثرٛا٘س ٚ يب وبضر آٖ ضا ٘كبٖ زٞاس ٚ ياب آٖ ضا   

 ثٙٛيؿس.

 TEACCH) )رٍش تيچ 

ضٚـ سيچ قيٜٛ اي ثطاي آٔٛظـ اـطاز زاضاي اسيؿٓ ٚ اذشالالر اضسجبَی اؾز وٝ ٘ؿاجشب جسياس اؾاز ٚ زض زا٘كاٍبٜ     

اؾز. اـاطاز ٔرشّفای زض ضقاس ٚ ساساْٚ اياٗ ضٚـ       ٜطٚٞی اظ ٔشرههبٖ دبيٝ ٌصاضي قسوبضِٚيٙبي قٕبِی سٛؾٍ ٌ

اقبضٜ وطز. سيچ يه ؾطٚاغٜ اؾز  40ٚ اضيه قبدّط 39٘مف زاقشٙس أب اظ دبيٝ ٌصاضاٖ ضٚـ ٔی سٛاٖ ثٝ ٌبضي ٔبؾيجٛ

                                                           
  - Gary Mesibow 



   

 

ايٗ ضٚـ واٝ ثاٝ    اؾز.  41ٚ ٔشكىُ اظ حطٚؾ اَٚ عجبضر زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ وٛزوبٖ زاضاي اسيؿٓ ٚ ٘بسٛا٘ی اضسجبَی

 ضٚاَ ظيط ضا َی وطزٜ اؾز: ،ٚجٛز آٔسٖٝ ثضٚـ آٔٛظـ زاضاي ؾبذز ٘يع ٔكٟٛض اؾز ثطاي 

 ٖچااٝ وااٝ اسيؿاآ ضا اظ ؾاابيط اذااشالالر جااسا  ُٔبِعااٝ ٚ ثطضؾاای ٚيػٌاای ٞاابي اذااشالالر َيااؿ اسيؿاآ ٚ آ            

 ٔی وٙس.

  ٚ ٗٔٙبؾت ساطيٗ قايٜٛ آٔاٛظـ ثاٝ اـاطاز      ُٔبِعٝ ٚ ثطضؾی ضٚـ ٞبي ٔرشّؿ آٔٛظقی ثطاي ا٘شربة ثٟشطي

 زاضاي ٘مبيم اضسجبَی.

 ٖثطضؾی ٚاِسيٗ اـطاز زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ثٝ ٔٙظٛض قٙبؾبيی ٘يبظٞب ٚ ذٛاؾشٝ ٞبي آ٘ب 

زض ثطضؾی ٞبي ا٘جبْ قسٜ ثط ضٚي ثرف ٘رؿاز يعٙای قٙبؾابيی ٚيػٌای ٞابي ا٘حهابضي اذاشالالر َياؿ اسيؿآ          

ب ٚجٛز زاض٘س وٝ ايٗ اذشالَ ضا اظ ؾبيط اذشالالر ضقسي جسا ٔای وٙاس؛ ٔاثال    ٔكرم قس وٝ زؾشٝ اي اظ ٚيػٌی ٞ

اؼّت ايٗ اـطاز زاضاي سٛا٘بيی ازضان سهٛيط ٞؿشٙس ٚ زض ازضان اَالعبر والٔی زچبض ٔكىُ ٞؿشٙس. ثطضؾی اـاطاز  

ثيٌٛطاـی ٞبي اـاطاز   ٚ عىؽ اِعُٕ ٞبي آ٘بٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ سٛا٘بيی ثطلطاضي اضسجبٌ اظ َطيك سهٛيط ثٛز. زاضاي اسيؿٓ 

. ٚيػٌی زيٍط ٔيُ ايٗ اـاطاز ثاٝ عاسْ سؽيياط زض ٔحايٍ ٚ يىؿاب٘ی       سبييس وٙٙسٜ ايٗ ٔٛيٛ  اؾزٔكٟٛض زاضاي اسيؿٓ 

ضٚـ ٞبي ثطذٛضز آ٘بٖ ثب ٔحيٍ ثٛز وٝ ٘كبٍ٘ط عاللٝ قسيس ايٗ اـطاز ثٝ ؾابذز زاض ثاٛزٖ ٔحايٍ ديطأاٖٛ ٚ قايٜٛ      

ٔشعسز زيٍطي ٘يع ٔٛضز قٙبؾبيی ٚ ثطضؾی لطاض ٌطـز ٚ دؽ اظ آٖ ٔطحّاٝ  ٞبي ثطذٛضز زيٍطاٖ ثب آ٘بٖ اؾز. انَٛ 

بظ زْٚ وبض يعٙی ُٔبِعٝ ضٚـ ٞبي ٔرشّؿ آٔٛظقی ثٝ ٔٙظٛض سسٚيٗ ٔٙبؾت سطيٗ ضٚـ آٔٛظـ ثطاي ايٗ اـطاز آؼا 

                                                                                                                                                                                           
  - Erick shapler 

  -Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (TEACCH) 

 

 
  



   

 

ثعس  ز ٚ ـبلس ؾبذز ٕٞطاٜ ثب ٔحيٍ ٞبي آٔٛظقی ٚ زاضاي ؾبذز  آظٔبيف قس٘س ٚقس. زض ايٗ ٔطحّٝ قيٜٛ ٞبي آظا

ايجبز سٙٛ  زض ضٚـ ٞب زض ثطاثط يىؿب٘ی ٚ عسْ سؽييط ٔٛضز آظٔبيف لطاض ٌطـشٙس وٝ زض ٞط زٚ حبِز ٔكرم قس وٝ 

ضاي ؾبذز ٕٞطاٜ ثب قيٜٛ ٞبي ٘ؿجشب يىؿبٖ ٚ ـبلس سؽييط ثطاي اـطاز زاضاي اسيؿٓ ٔٙبؾات ساط   اضٚـ ٞبي ؼيط والٔی ز

ٝ ٞبيی ثٛز وٝ ٚاِسيٗ ٚ ٘مبيم اضسجابَی ٚ قرهايشی آ٘ابٖ ضا    ٞسؾ ثطضؾی ٘ظطي ،ٞؿشٙس. زض ٔطحّٝ قٙبؾبيی ٚاِسيٗ

عالٜٚ ثط ٔكرم وطزٖ ٘يبظٞبي ٚاِسيٗ ايٗ اـطاز ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ أط ثاٛز واٝ آ٘ابٖ ٔای     ٞب  ٔمهط ٔی زا٘ؿشٙس. يبـشٝ 

ب سٛا٘ٙس ثٝ عٙٛاٖ ٕٞىبضاٖ آٔٛظقی ٚ سٛا٘جركی زض ثٟجٛزي عاليٓ اسيؿٓ زض وٛزوب٘كابٖ ٘ماف دطض٘اً ساطي ضا ايفا     

 وٙٙس.

ٚاغٜ آٔٛظـ زاضاي ؾبذز وٝ اظ انّی سطيٗ ٔفبٞيٓ ٔٛجٛز زض ضٚـ سيچ اؾاز ثاسيٗ ٔعٙای اؾاز واٝ ضٚـ             

ٞبيی وٝ آٔٛظـ اظ َطيك آ٘بٖ ا٘جبْ ٚ ثٝ يبزٌيطي ٔٙشٟی ٔی قٛ٘س، زاضاي ؾبظٔبٖ ٚ سطسيجای ٔكارم ٚ لبثاُ دايف     

ضز ٕٞٛاضٜ سحز وٙشاطَ آٔٛظقای اؾاز، ٕٞيكاٝ     ثبقٙس. زا٘ف آٔٛظي وٝ سحز آٔٛظـ ؾبذز زاض لطاض زا ٔی ثيٙی

 ـعبِيشی ٔكرم وٝ زض ٔىبٖ ٔعيٙی ا٘جبْ ٔی دصيطز ثطاي اٚ ٚجٛز زاضز.

 در رٍش تيچ پٌج ػٌصز ساخت  )ساسهاًذّي (در مالس 

 

رٍش مار -1  

 

 يىؿبٖ: ؾعی وٙيس ٔٛاز ٚ ٔحشٛاٞبي آٔٛظقی ضا ٕٞٛاضٜ اظ يه ٔؿيط ٔكرم ثٝ ـطز اضائٝ وٙياس   ضٚـ وبض

 اظ چخ ثٝ ضاؾز ٚ يب اظ ضاؾز ثٝ چخ. ٔی سٛاٖ اظ ثبال ثٝ دابييٗ ٘ياع اياٗ وابض ضا واطز. ٔاثال ٔای ساٛاٖ         ٔثال

ٔجٕٛعٝ ٌبْ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ثؿشٗ ثٙس وفف ضا ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ثط ضٚي يه ٔمٛا اظ ثبال ثٝ دابييٗ ٚ ياب اظ   

 ؾٕز ضاؾز ثٝ ؾٕز چخ لطاض زاز. 



   

 

  اؾشفبزٜ وٙيس ٚ ا٘جبْ ـعبِيز زِرٛاٜ زا٘اف آٔاٛظ ضا ثاٝ ا٘جابْ      "َ ٚ ثعسااٚ"زض ظٔبٖ ا٘جبْ وبض ٞب اظ وبضر

. "ا٘جبْ ثبظي وابٔذيٛسطي "ثعسا  "حُ ٔؿئّٝ ضيبيی"ـعبِيز وٕشط ذٛقبيٙس ثطاي ٚي ٔطسجٍ وٙيس. ٔثال اَٚ 

 اياااٗ وااابض اؼّااات ثاااب اؾاااشفبزٜ اظ سهاااٛيط زٚ ـعبِياااز ثاااط ضٚي ياااه وااابضر ا٘جااابْ ٔااای قاااٛز.        

ٞبي ٔٛجٛز زض ثط٘بٔٝ ضا ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ٔكرم وٙيس ٚ اظ سٛييحبر والٔی  ؾعی وٙيس سٕبٔی ـعبِيز

 وٕشط اؾشفبزٜ وٙيس

 فضاي فيشيني  -2

   آؼابظٌط ـعبِياز    ،زض ايٗ ضٚـ ـًب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي سطسيت زازٜ ٔی قٛز وٝ ـطز ثب اؾشفبزٜ اظ ٚؾابيُ آٔٛظقای

 ٞبي آٔٛظقی ٔی قٛز.  

  ٔی قٛز ٚ زض ٞط ثرف ـعبِيشی ٔكرم ا٘جبْ ٔای قاٛز.   ؿيٓ الؼ ثٝ ثرف ٞبي ٔرشّؿ سموزض ايٗ ضٚـ

زضن ثاٝ ؾاِٟٛز    آٖ ضا  سب زا٘ف آٔاٛظ   ٔی قٛزٚ ٔب٘عی ثطاي آٖ ايجبز  ،قسٜٞط ٘بحيٝ ٚ ثرف ٔكرم 

 . وٙس

  .ٔيعاٖ ؾطٚنسا ٚ حطواز زض واالؼ   زض ايٗ ضٚـ ٔحطن ٞبي ثهطي ٚ قٙٛايی وبٔال وٙشطَ قسٜ ٞؿشٙس

حشاٛا ٞاب زض   ٔٔاٛاز ٚ  ٔحطوی ثب ثط٘بٔٝ لجّی ا٘جبْ ٔی قاٛز.  يب ط ٚاضز قسٜ ٜ قسٜ اؾز ٚ ٞط سؽييزاوبٞف ز

ـًب ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ؾبظٔبٖ . ٚ ٔطثی ثبقٙس زا٘ف آٔٛظوٝ زض زؾشطؼ  زازٜ ٔی قٛزوالؼ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ؾبظٔبٖ 

 .وٝ سٕبٔی وٛزوبٖ زض ٞط ظٔبٖ زيسٜ قٛ٘سزازٜ ٔی قٛز

 

 ُ ضَد ػثارتٌذ اس:سَاالتي مِ در سهاى عزاحي فضاي مالس تايذ پزسيذ



   

 

 آيب ـًبيی ثطاي ـعبِيز ٞبي ـطزي ٚ وبضٞبي ٌطٚٞی زض ٘ظط ٌطـشٝ قسٜ اؾز؟  

 آيب ٔحيٍ ٞبي وبضي زض ثركی لطاض ٌطـشٝ قسٜ ا٘س وٝ وٕشطيٗ ٔيعاٖ ٔعاحٕز ثطاي آٖ ثرف ـطاٞٓ قٛز؟  

 آيب ثرف آٔٛظـ زض ٔىب٘ی اؾز وٝ زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س ثٝ آؾب٘ی ٔؿيط ذٛز ضا ثيبثس؟  

 يب ٔعّٓ ثٝ آؾب٘ی اظ ٘ظط ثهطي ثٝ سٕبٔی ـًب ٔؿٍّ اؾز؟آ  

 ثعاض ٞبي وبض زض وٙبض ٔحيٍ ٞبي وبض لطاض ٌطـشٝ قسٜ ا٘س ثٝ ٘حٛي وٝ زؾشيبثی ضا ثطاي زا٘ف آٔٛظاٖ ؾابزٜ  ا آيب

  وٙس؟

 ٖ؟اؾزثعضي  ،جب وٝ ٔمسٚض ثٛزٜ آيب ـًبي ثبظي ٚ ـعبِيز ٞبي ؾطٌطْ وٙٙسٜ سب آ  

 ؟اؾزاظ ثرف ذطٚجی والؼ زٚض  شطاحز زا٘ف آٔٛظ ـًبي ثبظي ٚ يب اؾ آيب 

 آيب ٔٛا٘ع زض سٕبٔی ثرف ٞب ٔكرم ٞؿشٙس؟ 

 در عزاحي فضاي فيشيني ًنتِ ّاي اصلي

 ٞزيسٜ قٛ٘س ظٝی وٙيس وٝ سٕبٔی وٛزوبٖ زض ٞط ِحـًب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ؾبظٔبٖ ز  . 

 ؾشطؾی ثٝ ٌٛقٝ ٞبي ٔرشّؿ والؼ ؾبزٜ ٚ ٕٔىٗ ثبقسز. 

  ٝوٙيس سب وٕه  زا٘ف آٔٛظث         ٓ ٚ ـعبِياز ٞابي    ثب اؾاشفبزٜ اظ ٔٛا٘اع ٚ ٔؿايط ٞابي ٔكارم قاسٜ ثاط ٔفابٞي

ؾابظٔب٘سٞی ٚ ٔكارم واطزٖ     . سبويس وٙس ٚ جعييبر ٔحيٍ ضا ٔٛضز سٛجٝ لطاض ٘سٞس ٔكرم ٚ ٔٛضز ٘ظط

 .ثعًی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ؾبظٔب٘سٞی زليك سطي ضا زض ٔحيٍ ٔی َّجٙس .ٔحيٍ ٞبي آٔٛظقی انّی ٔٛ ط اؾز



   

 

ٕ٘ی سٛا٘س ثط ضٚي يه ـعبِيز  ،ٔحيٍ ًُٔطثف وطزٜ اؾز ٔحطن ٞبي ٔرشّؿ ٔٛجٛز زضا٘ف آٔٛظي وٝ ٔثال ز

ٔای وٙاس    ضچٝ وٝ سهٛ وؿی وٝ ٘ؿجز ثٝ حًٛض ٚيب ِٕؽ زيٍطاٖ ٚ يب ٘عزيه قسٖ زيٍطاٖ ثٝ آٖ يب؛ ٔشٕطوع قٛز

 سٜ ٚ ٔعِٕٛی ثٝ زضؾشی يابز ٕ٘ی سٛا٘س زض يه والؼ ؾبظٔبٖ يبـشٝ ٘ك ًُطة ٔی قٛزٔٞٓ ٔی ضيعز ٚ ٝ ٔبَ اٚؾز ث

 .ثٍيطز ٚ ـعبِيز ٞبي آٔٛظقی ضا ا٘جبْ زٞس

  تزًاهِ ّاي رٍساًِ -3

ثٝ ؾٕز ا٘جبْ ـعبِيز ٞابي ٔكارم ضإٞٙابيی قاٛ٘س ٚ ـعبِياز      س سب ٙثط٘بٔٝ ٞب ٔی سٛا٘ٙس ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ وٕه وٙ

اي اسيؿٓ ثٝ ثط٘بٔٝ ٘يبظ زاض٘س ظيطا واٝ  ٞبي ٔٛجٛز زض َی ثط٘بٔٝ آٔٛظقی ضٚظا٘ٝ ضا  ثكٙبؾٙس. اؼّت زا٘ف آٔٛظاٖ زاض

 :ايٗ اـطاز

 زض سٛاِی ٞبي حبـظٝ اي ٚ ؾبظٔب٘سٞی ظٔبٖ زچبض ٔكىُ ٞؿشٙس . 

  ٞب ضا حفظ وٙٙس ضيبـز ٚ ازضان ظثبٖ ٔكىُ زاض٘س ٚ ٕ٘ی سٛا٘ٙس آٔٛظـ ٞبي اضايٝ قسٜ ثٝ آٖززض. 

 ًُْٔطة ٔی قٛ٘س ،ٙسٞبي ٔرشّؿ ـعبِيشی وٝ ثبيس ا٘جبْ زٞ ثٝ زِيُ عسْ إَيٙبٖ اظ ٌب. 

  اسٕبْ يه ـعبِيز ٚ ضـشٗ ثٝ ـعبِيز زيٍط زقٛاضي زاض٘سزض. 

 اًَاع تزًاهِ ّا

زا٘ف آٔاٛظاٖ اضائاٝ   ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ا٘جبْ ـعبِيز ٞب ضا ٔی سٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ  ٔٛاز ٚ ٚؾبيُ ظيط عيٙی ٕ٘ٛز ٚ ثٝ 

 وطز.

 ؼي:اضياء ٍاق 



   

 

ؾٕجُ ٞب ثٝ وبض ٔی ضٚز. ثٝ ٔحاى    ب سمبء زضن اقيبء ٚ اضسجبٌ آٟ٘ب ث. ثطاي اضٔشكىُ اظ اقيبء عيٙی اؾز  ثط٘بٔٝايٗ  

، عىؽ ٚالعی اقيبء، سهبٚيط قٕبسيه ٚ يب  اـعايف ايٗ حيُٝ اظ ازضان اقيبء عيٙی ضا ٔی سٛاٖ اظ ِيؿز حصؾ وطز

ؿاز ٞاب ٚ ؾايبٞٝ ٞابي     ٞبي ٘ٛقاشٝ قاسٜ/ ِي   وبضر  ، ِيؿز ٞب ٚ ؾيبٞٝ ٞبي سٟيٝ قسٜ اظ سهبٚيط ٘مبقی قسٜ اقيبء، 

٘يبظٔٙس آؼبظي آضاْ ٚ سسضيجی ضٚـ  ايٗطاي سعسازي اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ، اؾشفبزٜ اظيبز زاقشٝ ثبقيس وٝ ثٝ .ث٘ٛقشٝ قسٜ

،ٕ٘ٛ٘ٝ قی ٚ يب ـعبِيز ٔٛضز عاللٝ زا٘ف آٔٛظ ثٝ ٚي زازٜ ٔی قٛز ٔكرهی اظ سهٛيط# ٕ٘بز $ثط٘بٔٝ اثشساي اؾز. زض 

يط ثط ضٚي قی ٚالعی ٚ يب ٔحّی وٝ ـعبِيز ثبظٕ٘بيی قسٜ زض سهٛيط زض آٖ جب ا٘جبْ ٔی زيٍطي اظ ايٗ ٕ٘بز ٚ يب سهٛ

ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ ٔيبٖ قی ٚ سهٛيط آٖ ٚ يب ـعبِيز ٚ سهاٛيط ٚ ياب ٕ٘ابز آٖ ا٘جابْ      ِيز.ايٗ ـعبٔی ٌيطزقٛز،لطاض

ْ ٔای  جاب ا٘ زض آٖ ٔٛؾايمبيی  ٔی قٛز.ٔثال اؾشفبزٜ اظ يه وبضر زاضاي ٘ز ٔٛؾيمی ثط ضٚي ثركی وٝ ـعبِيز ٞابي 

ا٘جبْ ٔی  ٞسايز ٚ حٕبيز ظيبزيآٔٛظٌبض زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ـعبِيز  قٛز،ثبعش ثطلطاضي اضسجبٌ ثيٗ ايٗ زٚ ٔی قٛز.

 .ٛزق ايٗ ٔٛيٛ اظ  زا٘ف آٔٛظزٞس سب ثبعش سؿٟيُ ازاضن 

 ّاي تصَيزي ّاي ػنس/ مارت مارت 

 سهبٚيطي  ِيؿز ٞبي سٟيٝ قسٜ اظ ٔجٕٛعٝ -1

 عيز ٍٞٙبٔی اؾز وٝ وّٕبر ٘ٛقشٝ قسٜ ٘يع ثٝ سهبٚيط ايبـٝ قٛ٘س. ايٗ وبض ثبعاش زضن ثٟشاط   ثٟشطيٗ ٚي

اظ ٔٛيٛ  ٚ سبويس ثط ؾٛاز آٔٛظي ٔی قٛز. اؾشفبزٜ اظ ظثبٖ ٚاحس ٚ يىؿابٖ $وّٕابر ٚاحاس #    زا٘ف آٔٛظ 

قاٛز.   ٔرهٛنبً زض وٛزوب٘ی وٝ ٔكىالر ظثب٘ی زاض٘س، ثبعش اـاعايف ٔياعاٖ ازضان ٚ وابضثطز ظثابٖ ٔای     

وبض ثطاي ٕٞىابضا٘ی واٝ    ٚ لبثّيز ازضان وّٕبر ٘ٛقشٝ قسٜ ٘يع ٘كب٘ٝ ٞبيی ثطاي اـعايف ايٗ أط ٚ ؾبزٌی

 .ثٝ ٌطٜٚ ايبـٝ ٔی قٛ٘س ٚ يب ٍٞٙبٔی وٝ ٔطثی جبيٍعيٗ ٔطثی زيٍط ٔی قٛز، اؾز



   

 

 ٘ٛقشبضي ٞبي ِٚيؿز ٞب وبضر -2

 تزًاهِ مَچل 

ٞبي ضٚظٔطٜ ضا زض ثط ٔی ٌيطز ٚ ٕٔىٗ اؾز ـمٍ قبُٔ سٟٙب ثركی اظ ـعبِيز  ثط٘بٔٝ ٞبي ـكطزٜ ٚ وٛچه

ايٗ ثط٘بٔٝ سٛؾٍ ٔعّٓ ثطاي يىی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ والؼ سٟيٝ قسٜ اؾز. ثط٘بٔٝ . “ثطٚ ٟ٘بض”يه جّٕٝ ثبقس 

ثطاي زضن ثٟشط زا٘ف آٔٛظ اظ سٛاِی ٞبي ضٚظٔطٜ زض والؼ ايجبز قسٜ اؾز. أب ثط٘بٔٝ ثاٝ ٕٞايٗ جاب ذاشٓ     

ٞبيی ضا ثطاي ٚي ـطاٞٓ وطزٜ اؾز سب زض اضسجبٌ ثب ـعبِيز ٞابيی واٝ زض َای ضٚظ     ثّىٝ ـطنز ،٘كسٜ اؾز

ز ـطز ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطـشاٝ  يٞبي ذٙساٖ سٛؾٍ ٔعّٓ ٚ ثطاي سمٛ ا٘جبْ زازٜ اؾز نحجز وٙس. نٛضر

يه نٛضر ذٙساٖ عالٔز ٔی ذاٛضز ٚ زض ٟ٘بياز زض ثطاثاط     ،زض لجبَ ا٘جبْ ٞط سىّيؿ ثٝ زضؾشی ،ٔی قٛز

  .ٞبي ذٙساٖ زض ا٘شٟبي والؼ زا٘ف آٔٛظ سمٛيشی ضا زضيبـز ٔی وٙس از ذبنی اظ نٛضرسعس

 سيستن ّاي ماري اًفزادي-4

ٝ اؾز سب ثط اؾبؼ آٖ ثشٛا٘س اَالعبر لبثُ زضن ضا ث اـطاز زاضاي اسيؿٓايٗ ضٚـ ثط٘بٔٝ اي ؾبظٔبٖ يبـشٝ ثطاي         

، ٚي لبزض ذٛاٞس ثٛز وٝ ثٝ نٛضر ٔؿشمُ وبض  زا٘ف آٔٛظ ثطاي اظ ؾيؿشٓ وبضي سٙظيٓ قسٜثب اؾشفبزٜ  .زؾز آٚضز

ٚ  وٝ ثعضٌؿبالٖ ثب اؾشفبزٜ اظ يه ثط٘بٔٝ ٌبْ ثٝ ٌبْ لبزض ثٝ ا٘جبْ وبضي ٔب٘ٙس ؾبذز يه ٔيع  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ وٙس. زليمبً

 .ذٛاٞٙس ثٛزؾبظ  يب سٟيٝ چبي ثب اؾشفبزٜ اظ چبي

  :ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ ٔی سٛاٖ ثٝ ـطز ٌفز

 ٚ زض َی چٙس ٔطحّٝ ٚ يب ٌبْ ا٘جبْ ٔی قٛز؟ضي ؟ ثٝ چٝ ٔيعاٖ اظ ـعبِيز چٝ وب

 ٔی زا٘يٓ وٝ وبضي ثٝ ا٘شٟب ضؾيسٜ ٚ سٕبْ قسٜ اؾز؟چٍٛ٘ٝ 

  ـعبِيز ثعسي چيؿز؟



   

 

ْ       ؾيؿشٓ ٞبي وبضيزض ايٗ ضٚـ ثبيس  ٞابي   ٔكرهی ايجبز وطز ٚ ـعبِياز ٞابي زاضاي ؾابذز ضا ثاب اؾاشفبزٜ اظ ٌاب

ْ    طاحُ ٔرشّسكىيُ زٞٙسٜ آٖ زض ٔ ٚ اظ جٟاز  ثبقاس   ثبياس ٕٞاٛاضٜ يىؿابٖ     ٞاب  ؿ ثٝ ـطز اضائٝ واطز. ساٛاِی اياٗ ٌاب

 ٔكرهاای ثااٝ ـااطز اضائااٝ قااٛ٘س ٚ ٘مُااٝ قااطٚ  ٚ اسٕاابْ ـعبِيااز ثااطاي زا٘ااف آٔااٛظ ٔكاارم ثبقااس. ٔااثال              

ٟ     قبُٔ جعجٝ ٌبْ آذط ٚ يب ٔطحّٝ اسٕبْ  ٕٔىٗ اؾز  بياز زض  ٚ يب دٛقٝ اسٕبْ ـعبِيز ثبقاس واٝ وابض ا٘جابْ قاسٜ زض ٘

 زضٖٚ آٖ لطاض ٌيطز ٚ ـعبِيز ثعسي آؼبظ قٛز. 

 چطا ؾيؿشٓ ٞبي وبضي ثطاي اـطاز ٔجشال ثٝ اسيؿٓ ٔفيس ٞؿشٙس؟

اسيؿٓ ثط ازضان ـطز اظ زؾشٛضٞب ،آٔٛظـ ٞبي والٔی ،٘كب٘ٝ ٞبي اجشٕبعی $ظثبٖ ثسٖ،ثيب٘بر چٟطٜ اي# ٚ ٌابْ ٞابي   

ٔحيٍ سب يط ٔی ٌصاضز.ثٙبثطايٗ ثب اؾشفبزٜ اظ حٕبيز ٞبي ثهطي ـعبِيز ،عّٕىطز،ؾبظٔب٘سٞی أٛض ٚ اقيبء ٔٛجٛز زض 

 ٚ ؾيؿشٓ وبضي زؾشيبثی ثٝ اٞساؾ ٔٛضز ٘ظط أىبٖ دصيط سط ٔی ثبقس.  

 ساختار تصزي -5

   ْثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ثٍٛييس وٝ اظ وجب آؼبظ وٙٙس ٚ سٛاِی لسْ ٞبي وٝ ثطاي ا٘جبْ ـعبِيز ثبيس َی وٙٙس واسا

 ٞب ٞؿشٙس.

  ٘كبٖ زٞيس وٝ چٍٛ٘ٝ ـًب ٚ ٔٛاز ٔحسٚز ٚ ؾبظٔبٖ زازٜ قسٜ ا٘س اٖآٔٛظثٝ زا٘ف. 

  ٝثٝ اَالعبر ٟٔٓ ٚ ٔطسجٍ جّت وٙيس.  زا٘ف آٔٛظاٖ ضاسٛج  

 TEACCHتزًاهِ ريشي درسي تا استفادُ اس رٍش 

 سٛجٝ ثٝ قطايٍ ظيط: ثبزض ٘ظط ٌيطي ؾيؿشٓ ـعبِيز ٞبي ا٘فطازي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ  -اِؿ

 وبضي قيٜٛ اي ثهطي ثطاي ثيبٖ ُٔبِت ظيط ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٞؿشٙس: ؾيؿشٓ ٞبي



   

 

 ؟ٞب آٔٛظـ زازٜ ٔی قٛز $چٝ ٔفٟٛٔی ثٝ آٖ چٝ وبضي ا٘جبْ زٞٙس؟# 

 ؟ٔيعا٘ی ثبيس ا٘جبْ زٞٙس ٝچٝ ٔيعاٖ وبض وٙٙس؟ $ثطاي ٘كبٖ زازٖ ازضان ٔفْٟٛ چٝ ٘ٛ  وبضي ضا ثٝ چ# 

  ْوبض چٝ ظٔب٘ی ثٝ اسٕبْ ٔی ضؾس؟ $ظٔبٖ اسٕب          ْ         ـعبِياز وای اؾاز، ثعاس اظ چاٝ ٔياعاٖ وابض ـعبِياز ثاٝ اسٕاب

 ٔی ضؾس؟#

 # ثعسا چٝ اسفبلی ديف ذٛاٞس آٔس؟$ـعبِيز ثعسي چيؿز؟ 

 اُ٘جبق ؾيؿشٓ ٞبي وبضي -ة

 ٞبي ٔكرم زض جعجٝ وبضي وٙابض زؾاز ـاطز زض ؾإز چاخ ٚ جعجاٝ        ْ ـعبِيز ٞبي وبضي ثٝ نٛضر ٌب

 .لطاض ٌيطز اسٕبْ زض ؾٕز ضاؾز

 

 

 ًٔ٘سٜ ازضان ـاطز  آٔٛظـ ا٘جبْ ٔی قٛز سب سًٕيٗ وٙٙا  ٞب،اقىبَ،حطٚؾ،سهبٚيط مبيؿٝ وطزٖ $اقيبء، ض

 ثبقس# ٘ظط اظ ٔفْٟٛ ٔٛضز

 #٘ٛقشٝ ٞب$اؼّت ثٝ قىُ ٕٞطاٞی ثب سهٛيط ؾعی ٔی وٙس زؾشيبثی ثٝ ٞسؾ ضا ٕٔىٗ ؾبظز 

 چيسٔبٖ ؾيؿشٓ ٞبي وبضي: - 

 يب ضاؾز ثٝ چخ چخ ثٝ ضاؾز 



   

 

 ٗثبال ثٝ دبيي 

 آٔٛظـ ؾيؿشٓ ٞبي وبضي - ز

  ٝىٕه ذٛاٞس وطز سب ثسا٘س وٝ وبض اظ جعجٝ آؼابظ  اـطاز زاضاي اسيؿٕاؾشفبزٜ اظ ـعبِيز ٞبي ا٘فطازي ث

ـعبِيز قطٚ  ٔی قٛز، سٛؾٍ ٚي ثٝ اسٕبْ ٔی ضؾس ٚ آٍ٘بٜ زض جعجٝ اسٕبْ ـعبِيز لطاض زازٜ ٔی قاٛز  

 $جطيبٖ وبض#.

 ثطاي ا٘جبْ وابض زض وٙابض ٞاط جعجاٝ لاطاض ٔای       ،٘ٛقشٝ قسٜ ٞبي  ٓ وبضي ثب  ٌبْشوبضر ٔطثٌٛ ثٝ ؾيؿ

ٌيطز سب ثٝ ـطز زض  سىٕيُ ـعبِيز وٕه وٙس  ٚ زض ٟ٘بيز ثٝ ٚي ٘كبٖ زٞاس واٝ ثاب لاطاض زازٖ آٖ زض     

 .آٖ ـعبِيز ثٝ اسٕبْ ضؾيسٜ اؾز ،جعجٝ اسٕبْ وبض

  ،ثط ضٚي وابضر ـعبِياز   ٖ ضا ٟط ٔطحّٝ اظ وبض ضا وٝ سٕبْ وطز آاـطاز زاضاي اسيؿٕزض ؾيؿشٓ ٍ٘بضقی

 لطاض زازٜ قٛز. زا٘ف آٔٛظ زض دطٚ٘سٜ وبضي وبضر ـعبِيز ا٘جبْ قسٜ٘س. عالٔز ثع

           ٝآٔٛظـ ضا زض ٔيع ٔطثٌٛ ثٝ ـعبِيز ٞبي ٔٙفاطز ٚ ٔؿاشمُ ا٘جابْ زٞياس. اياٗ ثراف جابيی اؾاز وا        

 زا٘ف آٔٛظ ـعبِيز ضا ا٘جبْ ذٛاٞس زاز. 

 يٍ آٔٛظقی:لطاض ٌيطي زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ چيسٔبٖ ٔح-ٜ

 ی وٝ زيس ٚي ضا ٘ؿجز ثٝ ٔحيٍ اَطاؾ ٔحسٚز يَٛض ٔٙفطز ٚ ضٚ ثٝ زيٛاض ثب اؾشفبزٜ اظ دبضاٚاٖ ٞبٝ ث

 ٔی وٙس.

 .ٔحيٍ وٙشطَ قسٜ اؾز ٚ ٘ٛ  حطوز ٚ جٟز آٖ ٔكرم قسٜ اؾز 

 



   

 

 TEACCH) تيچ) تا استفادُ اس رٍش عزح درس ًوًَِ

 

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ: 

 

 ضزٍع تزًاهِ آهَسضي:

 زض ٘ظط ٌيطي ؾيؿشٓ ـعبِيز ٞبي ا٘فطازي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ ثب سٛجٝ ثٝ قطايٍ ظيط: -اِؿ

ٔای   : أاطٚظ  وٙيسٌٛ٘ٝ قطٚ   ايٗ ضا  سهٛيطي اظ ازيؿٖٛ ثطاي ايٗ ثرف اظ آٔٛظـ ٔٛضز ٘يبظ اؾز. ُّٔت سطجيحبً

 ٙب قٛيٓ. ايٗ ازيؿٖٛ اؾز.ذٛاٞيٓ ثب ازيؿٖٛ آق

 فارسي )تخَاًين(ًام درس: 

 اديسَى هَضَع: 

 پيص حزفِ اي اٍل هتَسغِ اٍل : سالمالس ٍ سال تحصيلي

 حيغِ هَضَع                 سغح ضٌاختي داًص آهَس         هْارت ّاي مالهي           

  هْارت ّاي تحصيلي                           اتيسن مالسيل                              غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                        داراي ػولنزد تاال                                  مالهي  

 رفتاري                                                                        تزميثي اس ّز دٍ    

  ارتثاط/گفتار                                                                                                        

 اجتواػي/ػاعفي                                                                                                       

                                                                                                  



   

 

ساطي وؿات وٙاس. ازأاٝ      ثب سساْٚ سٛجٝ زض ٔٛضز ازيؿاٖٛ اَالعابر ثايف    ثرٛاٞيسُٔبِت اظ زا٘ف آٔٛظ ثطاي ازأٝ 

 كٍبٜيآظٔب يهزاقز. سهٛيط وٛچه  ُٔبِت: ازيؿٖٛ زضؼ ذٛا٘سٖ ضا زٚؾز زاقز. اٚ زض ذب٘ٝ يه آظٔبيكٍبٜ

 . زٞيسثٝ زا٘ف آٔٛظ اضائٝ  ضا  وٛچه

يٕٗ وٛقف ثطاي ساساْٚ سٛجاٝ زا٘اف آٔاٛظ ُّٔات ازأاٝ ٔای يبثاس: ازيؿاٖٛ ثاطاي ذطياس ٚؾابيُ              :ُٔبِت ازأٝ

آظٔبيكٍبٜ زض ثبؼچٝ ذب٘ٝ ؾجعي ٔی وبقز ٚ ثٝ ٕٞؿبيٝ ٞب ٔی ـطٚذز. سطجيحب سهٛيطي اظ ايٗ ـعبِياز ٚ ذطياس ٚ   

 . ثٝ زا٘ف آٔٛظ زٞيسـطٚـ ؾجعي 

        ٘ف آٔاٛظ ُّٔات ازأاٝ ٔای يبثاس: ازيؿاٖٛ ثاٝ ـىاط ٔاطزْ ثاٛز. اٚ           يٕٗ وٛقف ثطاي سساْٚ سٛجٝ زا : ازأٝ ُٔبِت

س. سطجيحاب سهاٛيطي اظ   ٙا ٞابي سبضياه ضا ثاب چاطاغ ثاطق ضٚـ وٙ      ٔی ذٛاؾز ٔطزْ ضاحز ظ٘سٌی وٙٙس. ٔثال قت

 .ضا اضائٝ زٞيسسبضيىی ٚ ضٚقٙبيی ثب اؾشفبزٜ اظ چطاغ ثطق 

ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس: ازيؿاٖٛ ٚؾابيُ زيٍاطي ٞآ ثاطاي       يٕٗ وٛقف ثطاي سساْٚ سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ :ازأٝ ُٔبِت

ضاحشی ٔطزْ اذشطا  وطز. ٌطأبـٖٛ، يجٍ نٛر ٚ الٔخ ثطق اظ اذشطا  ٞبي اٚ ٞؿشٙس. سطجيحب سهاٛيط ٞاط ياه اظ    

 زٞيس.اضائٝ  ضا ٚؾبيُ شوط قسٜ

س ا٘جابْ زٞاس.   ياٚ ٔی ذٛاٞ اظ قٕبٚيط ٔرشّؿ ـعبِيز ٞبيی ضا وٝ ٝ زا٘ف آٔٛظ ثبيس اظ ثيٗ ِيؿشی اظ سهبّايٗ ٔطح زض

  :ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

چٝ ضا وٝ ازيؿٖٛ اذشطا  وطزٜ ٘كبٖ زٞس، ثب ٔبغيه عالٔز ثع٘س ٚ ياب ٘ابْ    اظ ٔيبٖ ِيؿز ٚؾبيُ ٔرشّؿ آٖ -

 ثجطز.  

 عىؽ ازيؿٖٛ ضا ٘كبٖ زٞس ٚ يب ٘بْ اٚ ضا ثٍٛيس.  -

 ٘كبٖ زٞس ٚ يب ٘بْ ثجطز. #ٚؾبيُ ثطلی والؼ ضا وٝ ازيؿٖٛ اذشطا  وطزٜ $الٔخ ثطق  ٚ يب يجٍ نٛر  -

زض ناٛضر ناحيح ثاٛزٖ    ٚي ٚاواٙف ٘كابٖ زٞياس.    ٘ؿجز  ثٝ دبؾد اظ ايٗ ـعبِيز ٞب ثالـبنّٝ  ثعس اظ ا٘جبْ ٞط يه

 ا٘شظابض  ِيز سىطاض ٔی قٛز $زض ناٛضر عاسْ ٔٛـمياز ؾاُح    بدبؾد ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس ٚ زض نٛضر ؼٍّ ثٛزٖ ـع



   

 

ثيبٖ وٙس زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ٚي ٔی ذٛاٞيٓ وٝ آٖ ضا ٘كبٖ زٞس#. دؽ اظ َی  سؽييط ٔی يبثس ٔثال اٌط لطاض ثٛز ُّٔجی ضا

 وٝ ـعبِيز سٕبْ قس. اٚ وبضـ ذٛة ثٛز ٚ ؾعی ٚ سالـ ذٛثی وطز.   ثٍٛييسٞب ثٝ زا٘ف آٔٛظ  ايٗ ٌبْ

ُ  ـعبِيز ٞبيی ٔب٘ٙاس  ٚ ثيف سط ُٕ زاضزى. ايٗ ـعبِيز اؼّت جٙجٝ ٔزٞيسسي ضا ثٝ زا٘ف آٔٛظ اَال  ـعبِيز ثع  سىٕيا

 . ضا قبُٔ ٔی قٛزبقی ٚ يب سىٕيُ يه سهٛيط ٘بلم دبظَ زض اضسجبٌ ثب ٔٛيٛ ، ٘م

 اُ٘جبق ؾيؿشٓ ٞبي وبضي -ة

ٞبي ٔكرم زض جعجٝ وبضي وٙابض زؾاز ـاطز زض ؾإز چاخ ٚ جعجاٝ اسٕابْ زض         ـعبِيز ٞبي وبضي ثٝ نٛضر ٌبْ

 ؾٕز ضاؾز لطاض زازٜ ٔی قٛز.

ثاٝ عٙاٛاٖ يىای اظ اناّی ساطيٗ اٞاساؾ ز٘جابَ قاٛز.         "ٔمبيؿٝ واطزٖ  "ٝ و سيوٙيٕٗ ا٘جبْ ـعبِيز زضؾی ؾعی زض 

سٜ ٙٙا ساب سًإيٗ و  ياه ٔفٟاْٛ ٔكارم    آٔٛظـ ثطاي  ٔٛضز ٘ظطسهبٚيطٚ  حطٚؾ اقىبَ، ٞب، اقيبء، ضً٘ٔمبيؿٝ $

 ٔفْٟٛ ثبقس#آٖ ازضان ـطز اظ

 ٗ ساط اظ سهاٛيط ٞابي     ثايف  اؼّات  واٝ ٔاشٗ زضؼ   ٘ٛقشٝ ٞب ٚ وشبة زضؾی ٘يع ثركی اظ آٔٛظـ اؾز. ثب سٛجٝ ثٝ ايا

س. اؾشفبزٜ اظ وّيخ يزض اضسجبٌ ثب ٞط زضؼ اظ چٙس سهٛيط وٕىی اؾشفبزٜ وٙسٛنيٝ ٔی قٛز وٝ  ،حٕبيز وٙٙسٜ اؾز

 ؾبظز#ٔی ٞبي ٚيسيٛيی ٚ سهٛيط ٔشحطن ٘يع سٛنيٝ ٔی قٛز. $ٕٞطاٞی ٔشٗ ثب سهٛيط زؾشيبثی ثٝ ٞسؾ ضا ٕٔىٗ 

 چيسٔبٖ ؾيؿشٓ ٞبي وبضي: - 

 اؾز ثٝ چخيب ض چخ ثٝ ضاؾز

 ثبال ثٝ دبييٗ

 آٔٛظـ ؾيؿشٓ ٞبي وبضي يب جطيبٖ وبض -ز

زض ايٗ ضٚـ ـعبِيز ٞب اؼّت ثٝ قىُ ا٘فطازي ا٘جبْ ٔی قٛز. جطيبٖ وبض ثٝ قىُ يه ـطايٙس آؼبظ قسٜ اظ ؾٕز 

 چخ ٚ سٕبْ قسٜ زض ؾٕز ضاؾز ا٘جبْ ٔی قٛز. جعجٝ ٞبي قطٚ  ٚ اسٕبْ وبض ٘يع ثب اؾشفبزٜ اظ عالٔز ٔكرم ٔی

 قٛ٘س. 



   

 

 : "ثط ضٚي يه وبضر ؾيؿشٓ وبضي ضا ثٝ زضؾشی ثط اؾبؼ سهٛيط ٔكرم وٙيس ٔثال 

  ،ثطزاقشٗ وبضر ـعبِيز 

 سهٛيط اذشطاعبر ازيؿٖٛ"سهٛيط  8سهٛيط اظ ٔيبٖ  ضعالٔز ظزٖ چٟب"  

  اسٕبْ وبض دبوزلطاض زازٖ ثطٌٝ اسٕبْ ـعبِيز زض 

 يب

  سىٝ# 5ازيؿٖٛ $حساوثط ثطزاقشٗ لُعبر ٔطثٌٛ ثٝ دبظَ يىی اظ اذشطاعبر 

 چيسٖ لُعبر ثط اؾبؼ قٕبضٜ لطاض ٌطـشٝ ثط ضٚي ٞط يه اظ لُعبر 

 لطاض زازٖ دبظَ ا٘جبْ قسٜ زض ؾجس اسٕبْ ـعبِيز 

             ِيؿاز سٟياٝ قاسٜ اظ ؾاٝ ٌابْ ـاٛق ثاب اؾاشفبزٜ اظ ياه ٔااساز         س ثاط ضٚي  يا ٔای سٛا٘  قإب زا٘اف آٔاٛظ ٚ ياب    زض ازأاٝ  

س ٚ زض ٔٛضز سىطاض وبض ٚ يب اسٕبْ ٔٛـميز آٔيع آٖ سهإيٓ  يٜ زا٘ف آٔٛظ ضا عالٔز ثع٘ـعبِيز ٞبي زضؾز ا٘جبْ قس

 س. ايٗ ثطٌٝ ثٝ ٔٙظٛض اضظيبثی ٔی سٛا٘س زض  دطٚ٘سٜ وبضي زا٘ف آٔٛظ ٍٟ٘ساضي قٛز.يٌيطي وٙ

 

     

     

 .دبوز ثب عالٔز قطٚ  ـعبِيز وٝ عىؽ ٞب زض آٖ لطاض ٔی ٌيط٘س

 

 ٔی ذٛاؾز ٔطزْ ضاحز ظ٘سٌی وٙٙس. ازيؿٖٛ



   

 

 ازيؿٖٛ ثٝ آظٔبيف وطزٖ عاللٝ زاقز .

 .اٚ زض ظيط ظٔيٗ ذب٘ٝ يه آظٔبيكٍبٜ زاقز

 ازيؿٖٛ چٙسيٗ اذشطا  وطز.

 .  ٞب زض سبضيىی ٘جبقٙس ٞب الٔخ ثطق ثٛز. سب ٔطزْ قت يىی اظ آٖ

 .يه اذشطا  زيٍط ازيؿٖٛ ٌطأبـٖٛ ثٛز 

 .عبر زيٍط ازيؿٖٛ اؾزيجٍ نٛر ٞٓ اظ اذشطا

 

 لطاضز زازٖ سهٛيط ٞب زض دبوز اسٕبْ ـعبِيز $عالٔز اسٕبْ ثط ضٚي دبوز#

      ازأٝ زضؼ 

 

 

 (SI)ينپارچگي حسيرٍش 

اؼّت اـطاز زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ٘ؿجز ثٝ ٔحطن ٞبي ٔٛجٛز زض ٔحيٍ ٚاوٙف ٞبي ٔرشّؿ ٚ ٔشفابٚسی اظ  

أاب ٘ؿاجز ثاٝ     .ذٛز ٚاوٙكی اظ ذٛز ٘كابٖ ٕ٘ای زٞٙاس    طاثط ٘بْ ثطزٜ قسٖ ٚ قٙيسٖ اؾٓ٘كبٖ ٔی زٞٙس. ٔثال زض ث ذٛز

نساي ذبنی ٔب٘ٙس سٟٛيٝ زؾشكٛيی ٚ يب وِٛط ٚ ٔرٌّٛ وٗ ٚاوٙكی ثؿيبض ؼيط ٔعَٕٛ اظ ذٛز ثطٚظ ٔی زٞٙاس. اياٗ   



   

 

ٗ اذشالَ ٘ظبْ زضيبـز زض اي أط ٔی سٛا٘س ٘كب٘ٝ اي ثطاي ٚجٛز ٘ٛعی ٘بٕٞبٍٞٙی حؿی ثيٗ حٛاؼ ٔرشّؿ ـطز ثبقس. 

چٝ واٝ   ٞب ٚ ٔحطن ٞبي ٔحيُی ثٝ ضٚقی ٔشفبٚر اظ ؾبيط اـطاز عُٕ ٔی وٙس ٚ ٔحطن ٞب ضا ٔشفبٚر سط اظ آٖ ديبْ

دبضچٍی حؿی ٘ٛعی سٛإ٘ٙسي اؾز وٝ ثٝ ـطز وٕه ٔی وٙس ساب اَالعابر    ٞؿشٙس زضيبـز ٔی وٙس. ا٘ؿجبْ يب يه

ٞاب ٚاواٙف ٔٙبؾات ٚ ٔعابزَ اظ      يبـز ٚ دطزاظـ وٙس سب زض ثطاثط آٖٔرشّؿ ضا ثٝ قيٜٛ اي زض ؼثسؾز آٔسٜ اظ حٛا

ثٝ چٙيٗ ا٘ؿجبٔی زض حٛاؼ ٔرشّؿ ضٚـ ٞبيی ٚجٛز زاض٘س وٝ زض لبِات ياه ثط٘بٔاٝ     ٖذٛز ٘كبٖ زٞس. ثطاي ضؾيس

ضٚـ ٚي ضا ٔی ساٛاٖ ثاٝ   ٔيالزي اضائٝ قسٜ، 60ٝ زض زٞ 42ٔٙؿجٓ ثٝ ـطز اضائٝ ٔی قٛز. ايٗ ضٚـ سٛؾٍ جيٗ آيطؼ

ٞب  از زاضاي ٔكىالر حؿی ٚ ضقسي ٔرشّؿ اظ جّٕٝ اـطاز زاضاي اسيؿٓ اضائٝ وطز سب ثٝ ثٟجٛزي عاليٓ اذشالَ آٖاـط

 وٕه وٙس. 

 ارسياتي هطنالت حسي

ا٘جبْ ٕ٘ی زٞس زض ٘شيجٝ اـطاز جٟبٖ ضا ثٝ قىُ ٕٞبًٞٙ  زض اذشالَ دطزاظـ حؿی ، ؾيؿشٓ عهجی دطزاظـ حؿی ضا

ٝ   زض ٘شيجٝ ازضان ٘بزضؾز ، اـطاز زضن ٔی وٙٙس .يط ٚالعيز ٚ ازضان ؾب ٔشفبٚر اظ ثاسٖ  اعًابي   ؾيؿشٓ عهاجی ثا

ٚ  ٔٛلعياز ثاب   واٙف ٘كابٖ زٞاس . ثٙابثطايٗ ضـشبضٞاب     ٚااظ ذٛز ثطاثط اَالعبر ثٝ قىّی ٘بزضؾز زض  وٝـطٔبٖ ٔی زٞس

َالعابر  زض داطزاظـ ا زِياُ ٚجاٛز زقاٛاضي    ٝ ذٛاٞس ثٛز . ثا  ٘بٔٙبؾت ٚ ٘بٕٞبًٞٙ ٔحطن ٞبي ٔٛجٛز زض ٔحيٍ

 حؿی ، اذشالَ يىذبضچٍی حؿی ، اذشالَ دطزاظـ حؿی ٘بٔيسٜ ٔی قٛز .

اضظيبثی ثاب   اٞساؾ ٔساذّٝ اي قطٚ  ٔی قٛز. ايٗبضچٍی حؿی ثب اضظيبثی ٚ ٔكرم وطزٖ ذثركی يى ٔساذّٝ سٛاٖ

 يط لطاض زازٜ ٞب ضا سحز سب اؾشفبزٜ اظ سعييٗ جٙجٝ ٞبي ٔرشّؿ اذشالَ يىذبضچٍی حؿی وٝ حيُٝ ٞبي اجطايی ـعبِيز

                                                           
  -Jean Ayres 



   

 

ٟٔٓ اؾز ، نٛضر ٔی دصيطز. اؼّت ٔساذّٝ ثب ٔكرم وطزٖ ٔكىالر  اـطاز زاضاي اسيؿٓٚ اظ ٘ظط ٚاِسيٗ / ٔطالجبٖ 

يع حؿی ازأٝ ٔی يبثس. ضقس قٛز ٚ ثب ٔكرم وطزٖ ٔكىالر سٕ ٔی سّفيك حؿی ٔب٘ٙس سساـع ِٕؿی ٚ قٙٛايی قطٚ 

ٌياطز ٚ زض ضاؾاشبي اضسمابء ؾاُح      بِٛزٜ ٞبي سٕييع حؿی لطاض ٔیوٙشطَ ٚيعيشی ٚ  جبر ٚ َطحٛاضٜ ثس٘ی ثط ضٚي ق

 ازضان حؿی ازأٝ ٔی يبثٙس.

 ٚ ؼيط ز٘يب ثؿيبض ٌيت وٙٙسٜ ،سٙثٝ اَالعبسی وٝ اظ حؽ ٞبي ٔرشّؿ ٔی ضؾس إَيٙبٖ و ـطز ٘شٛا٘سزض نٛضسی وٝ 

 ذٛز ديطأٖٛ سی ٘ؿجز ثٝ ٔطزْٔشفبٚزاضاي اذشالَ حؿی ثٝ قىُ  أىبٖ زاضز وٝ ـطز ذٛاٞس ثٛز .لبثُ ديف ثيٙی 

 اؾزضا زض ٚاوٙف ٞبي ـطز زضن ذٛاٞٙس وطز.أب ٕٔىٗ  حؿی يىذبضچٍی ٘ساقشٗ زيٍطاٖ ٞٓ . زٞس ٘كبٖ ٚاوٙف

عسْ زؾشطؾی ثٝ اَالعبر وبـی ٚ نحيح ثٝ قىُ ٘بٔٙبؾجی ثب ـطز زاضاي اذشالَ حؿی ثطذٛضز وٙٙس ٚ ايٗ  ثٝ زِيُ

ٚ يب ٔكىالر ضـشبضي . ايٗ اذشالالر ثٝ قىُ قٛز ـطز زاضاي اذشالَ  يٚ دطذبقٍطوبض ثبعش ٚاوٙف ٞبي قسيس 

ٔی  . عسْ ٚجٛز يه ٘ظبْ يىذبضچٝ حؿیٔی قٛز قٙبذشٝضـشبضٞبي ـبلس ٕٞبٍٞٙی ٚ سٙبؾت زض اـطاز زاضاي اسيؿٓ 

ـ ثعٍ٘ی ٕٔىٗ اؾز يب ثبال ثبقس وٝ ٔٙجط ثٝ ٌٛ ـطزسٛا٘س ثط ضٚي ؾُٛح ٞكيبضي ـطز سب يط ثٍصاضز . ؾُح ٞكيبضي 

 ٚ يب ثطعىؽ ٕٔىٗ اؾز ثؿيبض دبييٗ ثبقس وٝ ٔٙجط ثٝ ثی عىؽ اِعُٕ ٞبي ٞٛقيبضا٘ٝ ٚ ثٝ ٔٛلع ثبقس ٚ ٘كبٖ زازٖ

  قٛز. وٙسي زض ٘كبٖ زازٖ عىؽ اِعُٕ ز ٚحبِی ظيب

ی زض َ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ـعبِيز ٞبي حطوشی ٚ ثبظي ٌٛ٘ٝ ٚ ا٘جبْ ٟٔبضرَٛض ٔعَٕٛ ثب ٝ ايٗ اذشالَ ث

ٕٛضز ٔساذّٝ لطاض ٔی ٌيطز ٚ ثب سٛجٝ ثٝ ٘يبظٞبي حؿی اـطاز زاضاي اسيؿٕٔرشّؿ ٚ ثب سٛجٝ ثٝ ؾُٛح ضقس زٚضٜ ٞبي 

 ٔرهٛل ٞط ـطز ثط٘بٔٝ اي ثطاي ٚي سٟيٝ ٔی قٛز وٝ ضغيٓ حؿی ٚي ضا ٔٛضز سٛجٝ لطاض ٔی زٞس.



   

 

بي ٔؽاعي ٚ عهاجی ضا سٛؾاعٝ ٔای     ٞبي ذبنی اؾز وٝ ثٝ ٔؽع آٔٛذشٝ ٔی قٛز ٚ ٔؿيط ٞا  ضغيٓ حؿی قبُٔ ـعبِيز

ٔٙبؾات   زاضاي ٞٛقيبضي ظيبزٞب وٝ ثطاي اـطاز  ٞب ؾيؿشٓ عهجی ضا سٙظيٓ ٔی وٙس . ثعًی ـعبِيز ثركس . ايٗ ـعبِيز

ٞكايبض   زاضاي ٚاواٙف ٞابي حؿای وٙاس اؼّات     ثطاي اـطاز  ـعبِيز ٞبي ٔٙبؾتآضاْ ٞؿشٙس ٚ  ، اؼّت سٕطيٙبرٞؿشٙس

 ٞؿشٙس.وٙٙسٜ 

 رچگي حسيضزٍع تزًاهِ ينپا

ٓ  ثاب   ٕٞجابظي  عٙٛاٖ ياه ٝ ٖ وٛزوبٖ زاضاي اسيؿٓ  ثبيس ثيبٔٛظ٘س وٝ ثاآٔٛظٌبض زض ـطآيٙاس ثط٘بٔاٝ    اـاطاز زاضاي اسيؿا

اـاطاز زاضاي  سؿٟيُ ٌطي اعٕبَ  ض ٚ يب زضٔبٍ٘ط زض ايٗ ـعبِيز ٞبذطزاظ٘س.  ٘مف آٔٛظٌبثا٘ؿجبْ حؿی ثٝ ايفبي ٘مف 

ِيز ٚ ا٘جبْ ٚظبيؿ ٔكرهی ٔب٘ٙس ثابظذٛضز زازٖ ٚ  ضإٞٙابيی سعابٔالر    ت ثطاي ا٘جبْ ـعبؾ، ايجبز ٔحيٍ ٔٙباسيؿٓ

زٞسوٝ احؿبؼ أٙيز ضا ثاطاي وكاؿ ٔحايٍ ٚ ذُاط      اجبظٜ ٔی اـطاز زاضاي اسيؿٓاؾز. ثطلطاضي اضسجبٌ ٔٙبؾت  ثٝ 

 وطزٖ ثطاي ا٘جبْ وبضٞب ي ٔرشّؿ وؿت وٙس.

ظ زاضاي اسيؿٓ، ثط ضٚي ٔيُ زضٚ٘ی ٚي يب اٍ٘ياعٜ  ايجبز ثط٘بٔٝ ٔساذّٝ اي ثطاي وٕه ثٝ يىذبضچٍی حؿی زا٘ف آٔٛ

ٕ شاسی ثكط ثطاي سعبٔاُ ثاب ٔحايٍ دبياٝ ٌاصاضي ٔای قاٛز.        قاٛ٘س واٝ    ٞابيی ٔای   بٖ جاصة ـعبِياز  اـطاز زاضاي اسيؿا

وٙٙاس. ياه ٔطثای وابضآظٔٛزٜ ٚ ثاب       زٞٙس ٚ ياه چابِف لبثاُ ؼّجاٝ ضا اضائاٝ ٔای       زضٚ٘سازٞبي حؿی ضا ؾبظٔبٖ ٔی

ٞابي   ٙس واٝ ٟٔابضر  وٙس سب چبِكی ضا ـطاٞٓ و چبضچٛة ثٙسي ٔی َٛضي ضا زاضاي اسيؿٓاـطاز ی ياجطا،ٔحيٍ سجطثٝ

ضا ـطاسط اظ سٛا٘بيی ٞبي ـعّای اـ ٌؿاشطـ زازٜ ٚ ؾاُح عّٕىطزٞابي ٚي ضا اـاعايف ٔای زٞاس.         اـطاز زاضاي اسيؿٓ

ديكٟٙبزي ٚجٛز زاقشٝ ٚ ُٔبِجبر ٔٛجٛز زض ـعبِيز ٞبي  اـطاز زاضاي اسيؿٓ٘ٛعی ٕٞبٍٞٙی ٔيبٖ سٛا٘بيی وٝ ٍٞٙبٔی 

وٙس ٚ ٚاضز جطيبٖ  احؿبؼ ٔبٞط ثٛزٖ ٔی اـطاز زاضاي اسيؿٓثبقس ، چبِف ٔٙبؾت ثطاي زا٘ف آٔٛظ ـطاٞٓ قسٜ اؾز. 



   

 

يىذبضچٍی حؿی يب اذشالَ دطزاظـ حؿی قبُٔ دطزاظـ ٘بٔٙبؾات   ذشالَا ـعبِيز قسٜ يب وبٔال زضٌيط آٖ ٔی قٛز.

 ـشبضٞبي ٘بٔٙبؾت ٔی قٛز.عهجی اظ اَالعبر حؿی اؾز وٝ ٔٙجط ثٝ ض

 پارچِ اس حَاس هختلف رٍش ّاي پيطٌْادي تزاي ايجاد ًظاهي يل

زض وؿت ٘ظبٔی يىذبضچٝ اظ ٘ظط حؿی ـعبِيز ٞبي ٔرشّفی ديكٟٙبز قاسٜ   آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ ثطاي وٕه ثٝ زا٘ف 

 ٜ َ ّاا:  ٍرسش        ٞابي ظياط َجماٝ ثٙاسي ٕ٘اٛز ٚ ؾابظٔبٖ زاز؛        اؾز. ايٗ ـعبِيز ٞب ضا ٔی سٛاٖ زض ٌاطٚ ، ـٛسجاب

ٌطـشٗ سٛح ، سطيس ٔيُـعبِيز لبثُ ا٘جبْ ثط ضٚي  توزيٌات :.اؾت ؾٛاضي، ـعبِيز ٞبي حطوشی ٕٞبًٞٙ، ثؿىشجبَ

، دبظَ ٞابي چاٛثی  ، ٍِٛ ّاي حزمتي ظزيف : هْارت. زٚچطذٝ ؾٛاضي، لسْ ظزٖ، زٚيسٖ، ديبزٜ ضٚي، زض ٞٛا

حس لوس . مبقیٚ ٘ ضً٘ آٔيعي، ؿی ٚ يب ذٛقٙٛيؿی زض ـبضؾی #وّٕبر $ زض ظثبٖ اٍّ٘ي وبِيٍطاـی ٚ يب ٍ٘بضـ

٘ٛاظـ دبضچاٝ  حيٛا٘بر،  وطزٖ ٘ٛاظـ  ،دبثطٞٙٝ ضاٜ ضـشٗ، زؾز ٚ اٍ٘كز، ٘مبقی ثب ٌچ، قؿشٗ ٔبقيٗ، حٕبْ ٌطْ:

ثابظي ثاب   ، ساذُ دشٛ يب لٙساق وطزٖ ٔحىٓ اٚاـطاز زاضاي اسيؿٕديچيسٖ ، ٞبي ٔرهٛل سٟيٝ قسٜ اظ دٛؾز حيٛا٘بر

فؼاليت ّاي ٚ ازضان ـًبيی اظ َطيك ا٘جبْ دبظَ ٞبي ٔرشّؿ ٚ جٛض چايٗ.   ؾبظٔب٘سٞی تيٌايي :. ٛزوبٖ زيٍطو

ٗ       ، ظٔعٔٝ وطزٖ ياه آٚاظ ، ثط٘بٔٝ ٞبي سطثيز قٙيساضي ضٌَايي : قاٙيسٖ  ، ٌفاشٗ وّٕابر ٞآ لبـياٝ ياب قاعط ؾابذش

ضٚؼٗ ٞبي يطٚضي ٚ الظْ ثطاي ايٗ  ضايحٝ زضٔب٘ی ثبتَيايي :حس . قٙيساضي ، سطثيز ٚ ثٟساقزنساٞبي ٔعِٕٛی

سبة ذٛضزٖ ثاب  ، سبة ذٛضزٖ، ِی ِی وطزٖ، ؾطؾطٜ ٞبثبظي،  َٙبةؾی. دی. ، سٛح  ٍستيثَالر :سيستن . وٛزوبٖ

، داطـ ضٚي سكاه ٞابي ـٙاطي.     عجٛض اظ ٔٛا٘اع ضاحشی، نٙسِی ، اظ دّٝ ٞب ثبال ٚ دبييٗ ضـشٗ، ٔعّك ثٛزٖ زض ـًب ،سبيط

. ثبظي ثب ٘ی ٘ٛقيسٖ، ٘ٛقيسٖ ٔبيعبر ؼّيظ، ٔىيسٖ آة ٘جبر ٞبي ؾفز، ي زاغؾؽ ٞب چطايي ٍ دّاًي :حس 

حس ػوقي ٞبي ٔرشّؿ ٔب٘ٙس ثطزاقشٗ سىٝ ٞبي وبؼص ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ی ٚ ا٘ساذشٗ آٟ٘ب زض زضٖٚ يه جعجٝ ذبل. 



   

 

، وككای  سٕطيٙابر ، ٞاُ زازٖ اقايبء ثاٝ ؾإز ثابال     ، ثّٙس وطزٖ اقيبء ؾٍٙيٗاؾشفبزٜ اظ سكه ٞبي ـٙطي وٛچه،  :

ٖ    ، ٌطزٌيطي، جبضٚثطلی، اظ ٔيّٝ ٞب آٚيعاٖ قسٖ ٚ ضٚ ثٝ جّٛ ضـشٗ، ـطؼٖٛ قؿاشٗ ٚ  ، ثب جابضٚي زؾاشی جابضٚ واطز

ٖ ثبؼجاب٘ی،   اؾاشفبزٜ اظ چٍٙاه  ، ثاطؾ ضٚثای   ، سٕيع وطزٖ دٙجطٜ ٞاب  ْ     ، دابضٚ ظز ، دطسابة اقايبء ضٚي ثابِف ٞابي ٘اط

ثؽاُ واطزٖ ٚ ٔحىآ    ، ساذُ دشٛـطاز زاضاي اسيؿٕاديچيسٖ ، ا٘ساذشٗ دشٛ ٞبي ؾٍٙيٗ ضٚي وٛزن، ذطزوطزٖ اقيبء

 وكجبؾ. ٞبي ِجبؼ دٛقيسٖ  ،ثٛؾيسٖ وٛزن

 -ٞاب ٔای   زا٘ف آٔٛظ زاضاي اسيؿٓ زاضز ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ آٖٞبي حؿی ثؿيبض قجيٝ ٘يبظٞبي حؿی اؾز وٝ  ايٗ ـعبِيز  

فبزٜ اظ اياٗ ٕٞابٍٞٙی   سطي ضا زض ٘ظابْ حؿای ذاٛز وؿات وٙاس ٚ ثاب اؾاش        بٍٞٙی ثيفٕسٛاٖ ثٝ ٚي وٕه وطز سب ٞ

ٚاوٙف ٞبي ٔٙبؾت سطي اظ ذٛز ٘كبٖ زٞس.  اؼّت ايٗ ـعبِيز ٞب زض ـعبِيز ٞابي ضٚظٔاطٜ ظ٘اسٌی ٚجاٛز زاض٘اس ٚ      

ٜ يچٖٛ اؼّت ٚاِس ٕ٘ای    ٗ ٚ ٔطالجبٖ اظ اـطاز زاضاي ٘يبظٞبي ٚيػٜ ثيف اظ ا٘ساظٜ ثٝ آٟ٘ب وٕه ٔی وٙٙس، ٔعٕٛال اجابظ

 ا٘جبْ زٞس ٚ اظ جٙجٝ ٞبي زضٔب٘ی آٖ  اؾشفبزٜ وٙس.  زٞٙس سب ـطز ذٛز ايٗ ـعبِيز ٞب ضا

ٞب ثطاي وؿت يه ٘ظبْ ٕٞبًٞٙ حؿی اؾشفبزٜ اظ ثبظي ٚ ؾطٌطٔی ٞبي ٔرشّؿ اؾز ٚ ثٝ  يىی اظ َجيعی سطيٗ ضاٜ

ايٗ عّز اؾز وٝ ثرف ثعضٌی اظ ـعبِيز ٞبي سٛا٘جركی ٚ زضٔب٘ی ذهٛناب ثاطاي وٛزوابٖ زض لبِات ثابظي ٞابي       

ئٝ ٔی قٛز. زض ٘ظطٌيطي ثبظي ٞبي اـعايف زٞٙسٜ ٞٛقيبضي ٚ آٌبٞی ثطاي زا٘اف آٔاٛظاٖ زاضاي   ٔرشّؿ ثٝ آٟ٘ب اضا

 اسيؿٓ زض والؼ ٚ زض ذب٘ٝ أطي اِعأی ٚ حشٕی اؾز. 

 هلشٍهات اًجام رٍش ينپارچگي حسي

 فضاي هٌاسة



   

 

ٓ  بضچٍی حؿی ـطنز ذُط وطزٖ ثاطاي  ذـعبِيز ٞبي ٔطسجٍ ثب يى ٔاٗ ضٚا٘ای ٚ   زض ياه ٔحايٍ ا   اـاطاز زاضاي اسيؿا

عٙٛاٖ قاطيه ـعابَ   ٝ ٘عزيه ٔی قٛز وٝ ث اـطاز زاضاي اسيؿٓعبَفی ايجبز ٔی وٙس. ـطز سؿٟيُ ٌط  ثٝ ا٘ساظٜ اي ثٝ  

زض ـطآيٙس ٔساذّٝ ايفبي ٘مف وٙس، ٔطالت ثبقس ٚ اظ نسٔٝ زيسٖ زا٘ف آٔٛظ جّٛ ٌيطي وٙس. ٌبٞی ثبيس ثاٝ ا٘اساظٜ   

ٞاب ضا زض ياه ٔحايٍ أاٗ      اجبظٜ زٞس وٝ ذٛز ضٞجط ثبقاس ٚ چابِف   اسيؿٓاـطاز زاضاي اي اظ ٚي ـبنّٝ ثٍيطزوٝ  ثٝ 

 سجطثٝ وٙس.

 لذت تخص تَدى فؼاليت ّا 

اؼّت ـعبِيز ٞب ٚ سٕطيٙبر ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ ا٘ؿجبْ حؿی ثٝ زِيُ ثطٌطـشٝ قسٖ اظ ـعبِيز ٞبي ضٚظٔطٜ ٚ ثبظي ٌٛ٘اٝ  

ثاٝ ضاحشای زض اياٗ لبِات      یٞبي ٞٙاطي ٚ ٚضظقا   جٙجٝ ِصر ثركی زاض٘س ٚ زض ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی زضؾی ٘يع ـعبِيز

ٌٙجب٘سٜ ٔی قٛ٘س ٚ ٔی سٛا٘ٙس ثٝ ثٟجٛز زا٘ف آٔٛظ زاضاي اسيؿٓ  ٚ وبٞف عالٔز ٞبي اذشالَ وٕه وٙس. ثٝ ثابٚض  

ٞسؾ ٟ٘بيی زضٔبٖ يىذبضچٍی حؿی ايٗ اؾز وٝ ـطز زض ٟ٘بيز ثشٛا٘س ذٛز ضا ثاٝ ناٛضر ٔعٙای زاضي     جيٗ آيطؼ

يىذابضچٍی حؿای ِاصر    س. زض ايسٜ آَ سطيٗ ٚيعيز، زضٔابٖ  ٝ ُٔبِجبر ٔحيُی دبؾد زٞٞسايز وٙس ٚ ثب ضيبيز ث

ٞابيی   ضلبثاز چٙيٗ  ٞٓسريّی ٚ ذاللب٘ٝ ٚ ٞبي اؾز. ٔطثی وبض آظٔٛزٜ ذٛقی، وبٚـ زض ثبظي  ثبظي ٔب٘ٙسثرف ٚ 

لسضر ٚ ديطٚ زا٘ف ثطاي ٔثبَ ٍٞٙبٔی وٝ ـطز سؿٟيُ ٌط ٘مكی ثب لسضر وٕشط يب ثسٖٚ  وٙس. سؿٟيُ ٔیضا ٌٛ٘ٝ  ثبظي

ٓ زٞس وٝ قطيىی ٔٛـك ٚ سٛإ٘ٙس زض ثبظي ثبقس،  اجبظٜ ٔی اـطاز زاضاي اسيؿٓآٔٛظ ايفب ٔی وٙس، ثٝ   اـطاز زاضاي اسيؿا

 .٘فؽ اٚ اـعايف ٔی يبثسٝ احؿبؼ لسضر ٔی وٙس ٚ اعشٕبز ث

 استفادُ اس رٍش ينپارچگي حسي در تزًاهِ ّاي آهَسضي



   

 

زٜ اظ ضٚـ ا٘ؿجبْ حؿی زض وّيٙياه ٞاب ٚ ثاب اؾاشفبزٜ اظ ٔاساذالر سٛا٘جركای ٚ       سهٛض عْٕٛ ثط ايٗ اؾز وٝ اؾشفب

ثطزٞبي اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ضا زض ٔسضؾٝ ٚ ؾبيط قاطايٍ  ضثبِيٙی ٕٔىٗ اؾز. زض ايٗ ثرف ؾعی ثط ايٗ اؾز وٝ وب

 یآٔٛظق يطؼ وٝ اظ ديكٍبٔبٖ ايٗ ضٚـ ثٛزٜ زٚضٜ ٞبيثطضؾی ٞب ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ زوشط آآٔٛظقی ٔكرم وطز. 

ثی ٘هيت ٕ٘ب٘ٙس. عاالٜٚ   ز سب اظ ثٟطٜ ٞبي آٔٛظقی ايٗ ضٚـٖ ٚ ٔطثيبٖ آٔٛظقی ثطٌعاض وطزٜ اؾاضا ثطاي آٔٛظٌبض

ثاٝ عٙاٛاٖ ٌطٚٞای اظ     بٖوٝ ٘مف ٔشرههبٖ ٔرشّاؿ زض زياسٌبٜ يىذابضچٍی حاؽ حفاظ ٔای قاٛز، ٔعّٕا         ثط ايٗ

ی قٛ٘س. زضٔبٍ٘طاٖ ثب ٔطاجعيٗ ذٛز ثاٝ قاىُ   ٔشرههبٖ وٝ ثب زا٘ف آٔٛظاٖ ٔرشّؿ ؾطٚوبض زاض٘س زض ٘ظط ٌطـشٝ ٔ

ٖ ثٝ قىُ ٌطٚٞی ثب زا٘ف آٔٛظاٖ ذٛز ثطذٛضز ٔی وٙٙس. ثٙبثط ايٗ ٚيػٌای  اأب آٔٛظٌبض .ا٘فطازي ثطذٛضز ٔی وٙٙس

زض ايٗ زيسٌبٜ ثب اؾشفبزٜ اظ  بٖٕٔعّٞب ٚ قطايٍ ذبنی ثط ـعبِيز ٞبي ٔعّٓ زض زيسٌبٜ يىذبضچٍی حؿی ٚجٛز زاضز. 

ٔطثٌٛ ثٝ ضٚـ يىذبضچٍی حؿی ثٝ ٌطٜٚ زا٘ف آٔٛظاٖ وٕاه ٔای وٙٙاس ساب ثاب اؾاشفبزٜ اظ سٕٟياسار        ىبضٞبي ضاٞ

ٔرشّؿ ذٛز زؾز يبثٙس. ٔثال جٟز يبثی ٞب ضا زض ؾُح ٔسضؾٝ ٚ ياب   ؼآٔٛظقی ثٝ ٘ظبٔی يىذبضچٝ ٚ ٔٙؿجٓ اظ حٛا

ٜ    ٞبي ٔرشّفی اظ جّٕٝ ٔكرم وطزٖ  والؼ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٓ  ٔؿيط ٞب ٚ ياب اؾاشفبز سؿاٟيُ ٚ سمٛياز    ،اظ عاليا

وٙٙس. ثٝ عٙٛاٖ يه ٔعّٓ آٌبٜ ثٝ ٔكىالر حؿی زا٘ف آٔٛظاٖ والؼ ثبياس زا٘اف ٔٙبؾاجی زض ظٔيٙاٝ ـعبِياز ٞابي       

ٔٙبؾت ٚ سمٛيز وٙٙسٜ ٞط يه اظ حٛاؼ وؿت وطز. ٔثال ثطاي زا٘اف آٔاٛظي واٝ زاضاي ٔكاىُ زض حاؽ الٔؿاٝ       

ٚ انٛال ـعبِياز   زضؾی ٔطثٌٛ ثٝ ٍ٘بضـ ضا ثٝ زضؾشی ا٘جبْ زٞساؾز چٝ ضاٞىبضٞبيی ٚجٛز زاضز سب ثشٛا٘س سىبِيؿ 

حؽ ٞبي اٚ ضا زضٌيط ٔی وٙس. ثطاي ؾِٟٛز ـعبِياز   ٞبيی وٝ ٚي اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛز زضذٛاؾز ٔی وٙس وسأيٗ 

لجُ اظ ٞطچيع آٌبٞی اظ حؽ ٞبيی وٝ ٞط ٚاحس زضؾی ذابل ثاٝ    ،ٔعّٓ زض ظٔيٙٝ ثط٘بٔٝ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ا٘ؿجبْ حؿی

ثطاي سحّيُ حؿی ـعبِيز ٞبي ٔرشّؿ والؼ ديكٟٙبز  وبضثطٌیيطٚضي اؾز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ  ،يز ٚازاض ٔی وٙسـعبِ

آٚضزٜ قسٜ اؾز. زض ا٘شٟبي يه سحّيُ ٔٙبؾت ٔعّٓ زضٔای يبثاس واٝ     ٞبي ٔطثَٛٝ وبضثطيقسٜ اؾز وٝ زض ثرف 



   

 

أيٗ سضٌياط ٔای وٙاس ٚ وا    ضٚظ ذبل چٝ حؽ ٞبيی ضا ز ٌطـشٝ قسٜ ثطاي يهٚاحس زضؾی ذبل ٚ ٞسؾ زض ٘ظط 

ٕ٘ی قٛ٘س. ثط ايٗ اؾبؼ ـعبِيز ٞبي ٔٛضز ا٘شظبض ٚي اظ قبٌطزاٖ ٚ ٔحشٛاي اضائٝ قسٜ سٛؾاٍ   حؽ ٞب زض ٘ظط ٌطـشٝ

ٚي وسأيٗ حؽ ضا زض ٌيط ٔی وٙس ٚ ايٗ زضٌيطي ثٝ چٝ قىّی اؾز. ٔكبٚضٜ ثب زضٔبٍ٘طاٖ ٔرشّؿ ٚ اضائاٝ ثط٘بٔاٝ   

اظ زضٔبٍ٘طاٖ اظ جّٕٝ ياطٚضر ٞاب ٚ اِٚٛياز ٞابي اؾاشفبزٜ اظ ضٚـ       ٞبي آٔٛظقی يٕٗ ذسٔز سٛؾٍ ايٗ ٌطٜٚ

يىذبضچٍی حؿی زض ٔساضؼ اؾز. ثطاي سعسازي اظ زضٚؼ وٝ ـعبِيز ٞبي عّٕی ٚ حطوشی ٚ حؿای زض آٟ٘اب ؼّجاٝ    

ا٘اف آٔاٛظ ٚ   زاض٘س $ٚضظـ ٚ ثبظي ٚ ـعبِيز ٞبي عّٕی ٞٙطي# اؾشفبزٜ اظ ايٗ زيسٌبٜ زض اِٚٛيز لاطاض زاضز ٚ ثاٝ ز  

ة زضؾز ٚ لبثُ لجِٛی ثاطاي ا٘جابْ ـعبِياز ٞاب ٚ اٞاساؾ آٔٛظقای ٔاٛضز ا٘شظابض ضا         ّٓ وٕه ٔی وٙس سب چبضچٛٔع

سسٚيٗ وٙس. الظْ ثٝ سصوط اؾز وٝ ٞيچ ـعبِيز آٔٛظقی ٚجٛز ٘ساضز وٝ زض آٖ ٘ماف ٘ظابْ حؿای زا٘اف آٔاٛظ ثاٝ       

جٙجٝ ٞبيی اظ حٛاؼ وٝ زض ثط٘بٔٝ عٙٛاٖ يبزٌيط٘سٜ ٞسؾ عبُٔ انّی ٘جبقس. أب سٛجٝ ثٝ حؽ ٞبي ٔرشّؿ ذهٛنب 

ٞبي آٔٛظقی قٙبذشی ٔعٕٛال ٔٛضز وٓ سٛجٟی لطاض ٔی ٌيط٘س زض ايٗ ضٚـ ٔٛضز ٘ظط اؾز. سبوياس ثايف اظ ا٘اساظٜ    

ٗ ضٚـ يثط اؾبؼ ا ثط حٛاؾی ٔب٘ٙس قٙٛايی زض ٌطٜٚ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ ـعّی ٘ظبْ آٔٛظقی

ٛؾعٝ اٞساؾ آٔٛظقی  ثٝ حٛاؼ زيٍط ٚ ايجابز ياه ٘اٛ  ساٛاظٖ حؿای زض اٞاساؾ       وبٔال آقىبض ٔی قٛز ٚ ِعْٚ س

 آٔٛظقی ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ وبٔال ٕٔىٗ اؾز. 
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ٔبقاايٗ حؿاابة ضا ضٚقااٗ 

         ٔی وٙيٓ.



   

 

اعااااساز ضٚي ٔبقاااايٗ  

حؿبة ضا ثاٝ سطسيات ثاب    

 ٞٓ ٔی ذٛا٘يٓ.

حاابال ٞااط عااسز ضا ثااٝ    

ٓ  سطسيت ـكابض     ٔای زٞاي

           ٚ آٖ ضا ثاااااٝ ـبضؾااااای 

 .ٔی ذٛا٘يٓ

 

  %    % % 

ثی
ظيب
 اض
ي
ثطا
 ٓ
ٔعّ
ز 
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ـ

 

ثاٝ   9سب 0.ذٛا٘سٖ اعساز1

 %     %  % السيٗ

  9سب  0.٘ٛقشٗ اعساز 2
%  %     % 

. ذٛا٘اااسٖ سعاااسازي اظ  3

اعااساز ثااب وٕااه ٔعّاآ اظ 

 ضٚي ٔبقيٗ حؿبة

%  %     % 

.٘ٛقشٗ اعساز يه ضلٕی 4

ٔعّاآ ٔاای ٌٛيااس ثااب   وااٝ

 اؾشفبزٜ اظ ٔبقيٗ حؿبة

%  % %    % 

. ذٛا٘ااسٖ اعااساز ٘ٛقااشٝ  5

قاااسٜ ثاااط ضٚي ٔبقااايٗ   

 حؿبة

%  %     % 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 عزح درس تِ ضيَُ تزميثي

زض ٞط ـعبِيز آٔٛظقی ٔجٕٛعٝ اي اظ ـعبِيز ٞبي ٔرشّؿ ثطاي ا٘شمبَ ديبْ ثٝ يبزٌيط٘سٜ ا٘جبْ ٔی قٛز. ايٗ ٔجٕٛعٝ 

ط يه ثٝ زِيُ ٘ٛ  ٚ ؾُح عّٕىطزي وٝ اظ ـطز يبزٌيط٘سٜ زاض٘س، زض ـطْ ذبنی لبثُ اجطا ٞؿاشٙس . ٔاثال   ـعبِيز ٞب ٞ

اٌط ـعبِيز ٞبي حطوشی زض يٕٗ ثبظي ٚ يب ٚضظـ ٔٛضز ٘ظط ثبقس ٚ يب وبضٞبيی ٔب٘ٙس جسا ؾبظي ثط اؾبؼ قاىُ ٚ  

شط ٔی سٛا٘س ثاٝ يبزٌيط٘اسٜ زض يابزٌيطي    ضً٘ ٚ ثٛ ثٝ عٙٛاٖ ٞسؾ زض ٘ظط ٌطـشٝ قٛز،  يه ثط٘بٔٝ آٔٛظقی حؿی ثٟ

وٕه وٙس. ثط٘بٔٝ ثطٌطـشٝ اظ ضٚـ سحّيُ ضـشبض وبضثطزي زض ٌؿشطٜ ٚؾيعی اظ ظٔيٙٝ ٞب زاضاي وبضثطز اؾز أب ثاطاي  

ٞابي ٌٛ٘ابٌٖٛ ٔای ساٛاٖ اظ آٖ اؾاشفبزٜ واطز. اؾاشفبزٜ اظ ٔحايٍ ٚ ضٚـ          ا٘شمبَ ٔفبٞيٓ ٔرشّؿ ٚ يبزٌيطي ٟٔبضر

ض وّيٝ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظـ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ سٛنيٝ ٔی قٛز ٚ ثط اؾبؼ قاٛاٞس ٚ  آٔٛظقی زاضاي ؾبذز ز

ٔساضن ٔٛجٛز، اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ثبعش سؿاٟيُ يابزٌيطي ٚ وابٞف ؾاُح زقاٛاضي ٔفابٞيٓ والٔای ثاطاي زا٘اف          

ٖ ٔعطـی قسٜ آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ ٔی قٛز. ثط ايٗ اؾبؼ ثطاي آٔٛظـ يه ٔفْٟٛ  ثٟشط اؾز ضٚـ ٞبيی وٝ سب وٙٛ

ٝ ا٘س ضا ثب ٞٓ سطويت وطز سب يه َطح زضؼ لٛي ٚ ٔٛ ط ايجابز قاٛز. زض ازأاٝ      ٞابي  اظ َاطح زضؼ ٞابيی  ٕ٘ٛ٘اٝ   ثا

 ٔی قٛز. اقبضٜسطويجی 

 تَصيِ ّاي آهَسضي

ديف اظ قطٚ  آٔٛظـ ٘ؿجز ثٝ آٌبٞی زا٘ف آٔٛظاٖ اظ ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی ٔاطسجٍ ثاب ٔٛياٛ  إَيٙابٖ حبناُ      

 وٙيس.

 اظ ٔٛاز ٚ ٚؾبيُ زض زؾشطؼ قطايٍ عيٙی ٚ ّٕٔٛؼ ٔفبٞيٓ آٔٛظقی ٔاٛضز ٘ظاط ضا ثاطاي    ثب اؾشفبز ٜ

 زا٘ف آٔٛظاٖ ايجبز ٕ٘بييس.



   

 

 ٝٔسمٛيشی ا٘شرابثی،ثطاي اٚ   دؽ اظ ٞط ٌبْ آٔٛظقی زض ثطاثط دبؾد نحيح زا٘ف آٔٛظاٖ ثؿشٝ ثٝ ثط٘ب

ت ٚ...# ٚ سمٛثاز وٙٙاسٜ   ٚ ؾُح اضسجبَی ٚي اظ سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي اِٚيٝ، ب٘ٛيٝ$غسٖٛ،ؾشبضٜ،ثطچؿا 

ٞبي اجشٕبعی$ثؽُ وطزٖ،ذٙسيسٖ،آـطيٗ ٌفشٗ ٚ زؾز ظزٖ#اؾشفبزٜ وٙيس.ؾُح حؿبؾيز حؿای  

 ٚي ضا زض ثطاثط ثؽُ قسٖ ٚ يب زؾز زازٖ ٚ ٞٛضا ٌفشٗ زض ٘ظط زاقشٝ ثبقيس.

 .اؾشفبزٜ اظ سهبٚيط ٔطسجٍ ثب ٔفبٞيٓ آٔٛظقی ٔٛضز ٘ظط،ثٝ آٔٛظـ زا٘ف آٔٛظاٖ وٕه ٔی ٕ٘بيس 

  وٛسبٜ ثبقٙس ٚ ثيٗ ٞط جّٕٝ يه ٔىش حسالُ زٜ  ـطآيٙس آٔٛظـ ؾعی وٙيس جّٕٝ ٞبي ؾبزٜزض ٚ

  ب٘يٝ اي زاقشٝ ثبقيس سب زا٘ف آٔٛظ لبزض ثٝ دطزاـ اَالعبر اضائٝ قسٜ اظ ؾٛي قٕب ثبقس.

  زض دبيبٖ ٞط ٔجحش آٔٛظقی، ثٝ ٔٙظٛض  جز آٔٛذشٝ ٞبي زا٘ف آٔٛظاٖ ـعبِيز ٞبيی ضا زض ضاؾشبي

ٔٛظقی آٖ زضؼ زض لبِت ثبظي،٘مبقی ٚ ....ديف ثيٙای ٚ آ٘ابٖ ضا ثاٝ ا٘جابْ آٖ سطؼيات ٚ      اٞساؾ آ

 سكٛيك ٕ٘بييس.

   ٚ ثٝ ٔٙظٛض ايجبز ٚ سمٛيز سعبٔالر اجشٕبعی ثيٗ زا٘ف آٔٛظاٖ،آٟ٘ب ضا ثٝ ا٘جبْ ـعبِيز ٞب ٚ ٌفاز

 ٌٛٞبي زٚ ٘فط سطؼيت وٙيس.

  ٝنط ٞط ثط٘بٔاٝ ٔساذّاٝ اي، ٚاِاسيٗ ٞؿاشٙس.    سطيٗ عٙبيىی اظ ٟٔٓ سطيٗ ٚ اؾبؾی ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ و 

ثٙبثطايٗ ٚاِسيٗ ٚ اعًبي ذب٘ٛازٜ زا٘ف آٔاٛظ زاضاي اسيؿآ ضا زض جطيابٖ ثط٘بٔاٝ ضياعي ٚ اجاطاي       

 ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی ـطظ٘سقبٖ لطاض زٞيس.



   

 

  ثب ديف ثيٙی جّؿبر ٚ ٘كؿز ٞبيی اضسجبٌ ـطزي ٔيبٖ ٚاِسيٗ ٚ ٔشرههبٖ ضا ثطلطاض وٙيس سب اعشٕبز

ـطظ٘سقابٖ زض آٖ ٞاب   ؽ الظْ ضا ثطاي وٙشطَ ٚ ايفبي ٘مف ـعابَ زض ـطآيٙاس ضقاس ٚ آٔاٛظـ     ثٝ ٘ف

 سمٛيز ٌطزز.

 

 

تِ رٍش تزميثي )تحليل رفتار مارتزدي، آهَسش داراي ساخت، استفادُ  ًوًَِ عزح درس ّايي

 اس تصَيز تزاي تزقزاري ارتثاط ٍ ينپارچگي حسي(

 

 حزفِ ٍفيًام درس: 

 ذايي)خطل مزدى هيَُ(ٍاحذ صٌايغ غهَضَع: 

  يپيص حزفِ ا سال دٍم هتَسغِ اٍل مالس :

 

 :ٍُيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذ

 حيغِ هَضَع            هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    

 هْارت ّاي تحصيلي                           اتيسن مالسيل                        غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                      داراي ػولنزد تاال                             مالهي  

 رفتاري                                                                  تزميثي اس ّز دٍ  

  ارتثاط/گفتار                                                                                                 

                                                                                                              اجتواػي/ػاعفي                                                                                                 



   

 

 

 آقٙبيی ثب ضٚـ ٞبي ٍ٘ٝ زاضي ٔٛاز ؼصايی $ ذكه وطزٖ#  ٞسؾ وّی:

يبزٌيطي ايٗ زضؼ ، ٞط زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س ثاٝ ٞاسؾ    –ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙس يبززٞی  :زضؼ آ ٔٛظـ اٞساؾ

 ٞبي ظيط ثطؾس:

وٙاس ٚ ثاٝ ٔعّآ ثسٞاس     ثاٝ زضؾاشی جاسا     ؾبِٓ٘بٚسهٛيط ٔيٜٛ ٌٙسيسٜ ضا اظ ٔيبٖ چٙس سهٛيط ٔيٜٛ ٞبي ؾبِٓ  .1

 .$ضٚـ سحّيُ ضـشبض وبضثطزي ٚ آٔٛظـ زاضاي ؾبذز ٚ آٔٛظـ ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط#

اظ ٔيبٖ ِيؿشی اظ زاليُ ٌٙسيسٖ ٔيٜٛ ٚ ؾجعي جبر ثٝ زٚ زِيُ اقبضٜ وٙس ٚ يب آٟ٘ب ضا ثيبٖ وٙس $سحّيُ ضـشبض  .2

 .وبضثطزي ٚ آٔٛظـ زاضاي ؾبذز#

ٔيٜٛ ٚ ٘بٖ وذه ظزٜ ٚ ٌٙسيسٜ ضا اظ ٔيٜٛ ٚ ٘بٖ ؾبِٓ جسا وٙس $يىذبضچٍی  ،ثب اؾشفبزٜ اظ ٍ٘بٜ ٚ يب ثٛ وطزٖ .3

 .حؿی#

 ٞبي ٍٟ٘ساضي اظ ٔٛاز ؼصايی ضا ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ٘كبٖ زٞس $ثطلطاضي اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط# ضٚـ .4

 .ٔيٜٛ ذكه ضا اظ ٔيٜٛ سبظٜ جسا ٔی وٙس $سحّيُ ضـشبض وبضثطزي# .5

وطزٖ ؾيت يب ٌالثی ضا ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط دكز ؾطٞٓ $اظ چخ ثٝ ضاؾز ٚ يب ٔطاحُ ا٘جبْ ـعبِيز ذكه  .6

اظ ثبال ثٝ دبييٗ # ٔطست ٔی وٙس $سب زٚ ٔٛضز ذُب لبثُ اؼٕبو اؾز# $آٔٛظـ زاضاي ؾبذز ٚ سحّيُ ضـشابض  

 وبضثطزي#.

 .ٔيٜٛ ذكه ٚالعی ضا اظ ٔيٜٛ سبظٜ ثب اؾشفبزٜ اظ ٔعٜ وطزٖ جسا ٔی وٙس $يىذبضچٍی حؿی# .7



   

 

 

  وبضر ثبظي، سهبٚيط ٔيٜٛ ٞبي ؾابِٓ ٚ ٌٙسياسٜ، اؾااليس دابٚض دٛيٙاز ٚ      : هَرد ًياسهَاد ٍ ٍسايل

 وذه ظزٜ ٚ ٔيٜٛ ٌٙسيسٜ طزٖ. ٘بٖ ضايب٘ٝ ثطاي ٕ٘بيف، چٙس ٔيٜٛ ؾبِٓ ثطاي ٘كبٖ زازٖ ٚ ثعس ذكه و

 :پيص ًياسّاي ضٌاختي 

 جسا وطزٖ، سبظٜ ٚ ٌٙسيسٜ يب ٔب٘سٜ، وذه، ذكه. ٔفبٞيٓ: 

 اي تذريس:راٌّو

ـعبِيز ٞبي ذٛز ضا ثب ٘كبٖ زازٖ وبضر قطٚ  آؼبظ وٙيس سب زا٘ف آٔٛظ ثاسٖٚ  ديف ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ$ايجبز اٍ٘يعٜ#:

اؾشفبزٜ اظ والْ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ يه عالٔز ثسا٘س وٝ ـعبِيز زضؾی قطٚ  قسٜ ٚ ثبيس سٛجٝ وٙس. سسضيؽ ذٛز ضا 

قاطٚ  وٙياس ٚ داؽ اظ آٖ اظ زا٘اف آٔاٛظ ثرٛاٞياس ٔياٜٛ ي        ثب ٕ٘بيف يه ٔيٜٛ ٌٙسيسٜ ، ٘ابٖ وذاه ظزٜ ٚ ....   

ٌٙسيسٜ ٚ ؾبِٓ ضا اظ يه زيٍط جسا وٙس. ثطاي ا٘جبْ ايٗ وبض سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي ٔٙبؾت ٞط يه اظ زا٘ف آٔٛظاٖ 

ـعبِيز ٞب ضعبيز وٙيس.   ٚ ٚ يىؿب٘ی ضا زض اضائٝ سهٛيط ٞب سٛجٝ وٙيس سهٛيط ٞبسطسيت اضائٝ ثٝ ٍيطيس. ثضا زض ٘ظط 

 اسٕبْ ـعبِيز لطاض زٞيس. يب ؾجس عبِيز دبيبٖ يبـشٝ ضا زض دٛقٝ ـ

ض ؾجس قطٚ  ـعبِياز لاطاض زازٜ ٚ   عىؽ ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٔيٜٛ ٞبي ٌٙسيسٜ ٚ ؾبِٓ ضا  زض زٚ دبظَ ز زض ٔطحّٝ ثعس 

دبظَ ٔيٜٛ ٞبي ؾبِٓ  ضا واٝ زا٘اف آٔاٛظ ثبياس زض ٔحاُ       بض زؾز زا٘ف آٔٛظ ثٍصاضيس.زض اثشساوٙزض ؾٕز چخ 

ضا واٝ ثاٝ قاىُ زٚ سىاٝ      دبظَ ٔيٜٛ ٞبي ٌٙسيسٜ ؾذؽ.ٙبؾت ٞط سهٛيط جب ؾبظي وٙس زض اذشيبض ٚي لطاض زٞيسٔ

 . زض ايٗ ٔطحّٝ ثٝ اضائٝ سهبٚيط ٚ سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي ٔٙبؾت سٛجٝ ـطٔبييس. زض اذشيبضـ ثٍصاضيس سٟيٝ قسٜ

 س. يثٝ ثحش ثذطزاظ زض ذهٛل ٔٛيٛ ثب ظثب٘ی ؾبزٜ ، سهبٚيط ٘كبٖ زازٖدؽ اظ 



   

 

ٝ ضا  ثطاي زضن ثٟشط زا٘ف آٔٛظ ـيّٓ وٛسبٜ ٚ يب ٔجٕٛعٝ اي اظ سهبٚيطٔی سٛا٘يس زض ايٗ ٔطحّٝ   ٘كابٖ زٞٙاسٜ     وا

٘كبٖ زازٜ ٚ زضثابضٜ ي آٖ ٞاب سٛيايح زٞياس. ؾاذؽ اظ زا٘اف        اؾز عُّ وذه ظزٖ ٚ يب ٌٙسيسٌی ٔٛاز ؼصايی 

وٙس ٚ ثٝ قٕب ٘كبٖ ثسٞس. ـعبِياز دبيابٖ يبـشاٝ ضا زض    جسا ٌٙسيسٜ ضا آٔٛظ ثرٛاٞيس اظ ثيٗ سهبٚيط، سهٛيط ٔيٜٛ ي 

 اسٕبْ ـعبِيز لطاض زٞيس.يب ؾجس دٛقٝ 

 

 

 

 

 

ثٝ اٚ ثٍٛييس وٝ ٘ابٖ ٚ    .ضا ثٝ زا٘ف آٔٛظ ٘كبٖ زٞيسوذه ظزٜ ٚ يب سىٝ ٘بٖ ٌٙسيسٜ زض ٔطحّٝ ثعس يه عسز ٔيٜٛ      

س ٚ يا طٜ ذٛز حبِز ٘بذٛقبيٙسي اظ ثٛي ثس ضا ٘كبٖ زٞزا٘ف آٔٛظ دؽ اظ ثٛييسٖ ثب چٟٔيٜٛ ضا ثٛ وٙس ٚ ثعس ٕٞطاٜ ثب 

 اظ اٚ ثذطؾيس:

 ايٗ ٔيٜٛ ٚ يب سىٝ ٘بٖ چطا وذه ظزٜ اؾز؟ -

دؽ اظ قٙيسٖ دبؾد زا٘ف آٔٛظ $ثٝ نٛضر سهاٛيطي ياب والٔای  ٚي ضا سكاٛيك واطزٜ ٚ ـعبِياز ضا ازأاٝ        

 زٞيس# اظ ٚي ؾٛاَ وٙيس:

ٍٟ٘ساضي ٔی وٙيس؟ زض ايٗ ٔطحّٝ قٕب ٔی سٛا٘ياس سهابٚيطي   ٘بٖ # چٍٛ٘ٝ  –قٕب زض ٔٙعَ اظ ايٗ ٔٛاز $ٔيٜٛ  -

 اظ چٙس ٔيٜٛ ٔب٘ٙس دطسمبَ، ؾيت، ذيبض ٚ يب سهٛيطي اظ ٘بٖ ٚ ... ضا ثٝ ٚي ٘كبٖ زٞيس.

 

 

 هيَُ سالن 

 

 

 هيَُ گٌذيذُ 

 



   

 

 

ضؾز ثٛزٖ آٖ ٚي ضا سكٛيك وطزٜ ، أب دبؾاد ضا ثاطاي   دؽ اظ قٙيسٖ ٘ظطار زا٘ف آٔٛظ عّيطؼٓ ؼٍّ يب ز  -

ٚي سٛييح زٞيس. زض ازأٝ ثٍٛييس وٝ  ثطاي ايٗ وٝ ٔٛاز ؼصايی ضا ثشٛا٘يٓ ثاٝ ٔاسر َاٛال٘ی ساط ٍ٘اٝ زاضي      

 وٙيٓ اظ ضٚـ ٞبي ظيط اؾشفبزٜ ٔی وٙيٓ .

 ـعبِيز لطاض زٞيس. ْاسٕبيب ؾجس ـعبِيز دبيبٖ يبـشٝ ضا زض دٛقٝ 

 
 

 

 

 

 

 خطل مزدى

 

 
 

 ذ مزدىوهٌج

 
 

 

 

  
 ضَر اًذاختي

 

 

 

 

 

 

 

 
 تزضي اًذاختي



   

 

طاحااُ ذكااه وااطزٖ ٔيااٜٛ ضا آٔااٛظـ زٞيااس زض اثشااسا اظ زا٘ااف آٔااٛظ ثرٛاٞيااس زٚ ٘ااٛ               لجااُ اظ آٖ وااٝ ٔ

ٔيٜٛ ي َجيعی ٚ ذكه قسٜ ضا اظ ٞٓ جسا وٙس $يب سهبٚيط آٖ ٞب ضا اظ ٞٓ جاسا وٙاس#. زا٘اف آٔاٛظ ضا ثاطاي دبؾاد       

 نحيح سمٛيز وٙيس.

 ايی ذكه وطزٖ آٖ ٞب اؾز.ثبيس سٛييح زٞيس وٝ يىی اظ ضاٜ ٞبي ٍ٘ٝ زاضي ٔٛاز ؼص ًنتِ :

ثٍٛيس چاٝ ٔای ثيٙاس؟     قٕب  ذٛز ٍ٘بٜ وٙس ٚ ثٝحطـٝ ٚ ـٗ وشبة ثرٛاٞيس ثٝ سهٛيط ٔطسجٍ زضاظ زا٘ف آٔٛظ 

 ذؽ اظ ٚي ؾٛاَ وٙيس؟ ؾاٚ ضا سمٛيز وٙيس، اظ زازٖ دبؾد، دؽ

 اظ وساْ ضٚـ ٍ٘ٝ زاضي ٔٛازؼصايی زض ايٗ جب اؾشفبزٜ قسٜ اؾز؟  -

آٖ ضا ثٝ ٔٗ ٘كبٖ ثسٜ : $ٞطؾٝ سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ ٍ٘ٝ زاضي ٔٛازؼصايی ٔب٘ٙس ذكه ثب سٛجٝ ثٝ سهٛيط ، ضٚـ  -

 وطزٖ، ٔٙجٕس وطزٖ ٚ سطقی ٚ قٛض ضا زض ٔعطو زيس زا٘ف آٔٛظ لطاض زٞيس#.

 سطسيت اضائٝ سهٛيط ضا ضعبيز وٙيس ٚ دؽ اظ آٖ ـعبِيز سٕبْ قسٜ ضا زض دٛقٝ لطاض زٞيس. -

 

 ( فؼاليت خطل مزدى هيَُ )سية يا گالتي

زض اذشيبض زا٘ف آٔٛظ لطاض زازٜ ٚ اظ اٚ ثرٛاٞياس   ظيط جٟز ا٘جبْ ـعبِيز ذكه وطزٖ ـٟطؾشی ٔب٘ٙس ٕ٘ٛ٘ٝ سهٛيطي

 .ضا آٔبزٜ وٙيس وٝ ٔٛاز الظْ

 

        ويّٛ  1 ؾيت 

 

 



   

 

 چبلٛ 

 

 

 يب ؾجس     نبـی 

 

 

 

 دبضچٝ سٕيع       

 

 

 ظطؾ زض زاض قيكٝ اي 

 

 

 

 هزاحل اًجام مار :

 آة آٖ ذكه قٛز.سب         ٚ                                ضا                  -1 عضزٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سية

 

 خَب تطَييذ 
 

 

 در سثذ تريسيذ 
 

 

 

 



   

 

 

          ضا                    -2

 

 

  

 

      ضا اظ آٖ                                    -3

 

 

 

           ثب                                    ثٝ َٛضي وٝ      ذُ                      ضا زا           -4

 

 

 

 

 

 

5-  

 

               

 سية

 

 .مٌيذ حلقِ حلقِ

 

 داًِ ّاي سية

 

 جذا مٌيذ.

 

 سية ّا

   

 سثذ تچيٌيذ 

 

مٌار ّن قرار 

 تگيرًذ

 

 پارچِ ًازك 

 

 

رٍي سثذ را 

 تپَضاًيذ

 

 سثذ را در َّاي آزاد قرار دّيذ

 



   

 

    ٚ                                                         زض زاذُ         ضا دؽ اظ                 -6

 

 

سفبٚر آٟ٘ب ضا   ،ٖسب ثب ٔعٜ وطز سٞبي ذكه ٚ سبظٜ ثسٞئيٜٛ اظ  اٖثٝ زا٘ف آٔٛظ ،٘فطٜزٚ  یزض ـعبِيش : فؼاليت تنويلي

 ٙس.ٙزضن و

 ٔٛظ ثرٛاٞيس ـعبِيز ـىط وٙيس ضا دبؾد زٞس.آزا٘ف دؽ اظ دبيبٖ وبض اظ 

ٔياٜٛ ؾابِٓ   ، ثب اؾشفبزٜ اظ ثبظي ِٛسٛ ٚ يب وبضر ثبظي ثب زا٘ف آٔٛظ ثبظي وٙيس. زض ايٗ ثبظي وبضر ٔيٜٛ ؾبِٓ ثبظي:  

 ٌٙسيسٜ ضا.  ٔيٜٛ ،ضا ثط ٔی زاضز ٚ وبضر ٔيٜٛ ٌٙسيسٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 سية ّا

 

 خطل مردى

  

ظرف ضيطِ اي 

 تريسيذ

 

در آى را هحنن 

 تثٌذيذ

 



   

 

فارسي )تخَاًين(ًام درس:            

اديسَىهَضَع:           

 پيص حزفِ اي  سال اٍل هتَسغِ اٍل مالس: 

 

 :ٍُيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذ

 حيغِ هَضَع               سغح ضٌاختي داًص آهَس        هْارت ّاي مالهي         

 هْارت ّاي تحصيلي                             اتيسن مالسيل                        غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                         داراي ػولنزد تاال                            مالهي  

 رفتاري                                                                     تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                                   

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                                   

 

 سٛٔبؼ ازيؿٖٛآقٙبيی ثب  :  ٞسؾ وّی

يبزٌيطي ايٗ زضؼ، ٞط زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘اس ثاٝ ٞاسؾ     –ا٘شظبض ٔی ضٚز زض ـطايٙس يبززٞی  :زضؼ آٔٛظقی اٞساؾ

 ٞبي ظيط ثطؾس:

ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وطزٜ ٚ ثب اٍ٘كاز  ضا  ازيؿٖٛ ٔطثٌٛ ثٝ ٞبي اؾبٔی، وبضر وبضراظ  ظ ٔيبٖ ٔجٕٛعٝ ايا -1

 #ثبض ثٝ زضؾشی اقبضٜ وٙس 2$حسالُ  .ٞب اقبضٜ وٙس ثٝ آٖ



   

 

جسا آٖ ضا  ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وطزٜ ٚضا  ازيؿٖٛ ٔطثٌٛ ثٝ ٞبي اؾبٔی، وبضر وبضرظ ٔيبٖ ٔجٕٛعٝ اي اظ ا -2

 #ثبض  وبضر ضا ثٝ زضؾشی جسا وٙس 2 $حسالُ .طزٜ ٚ ثٝ زؾز ٔطثی ثسٞسو

 اظ ثيٗ سهبٚيط ٔرشّؿ أبوٗ ، سهٛيط آظٔبيكٍبٜ ضا ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وطزٜ ٚ جسا وٙس. -3

جسا ٚ ٘كبٖ زٞس ضا  ٚؾبيّی وٝ ازيؿٖٛ اذشطا  وطزٜ اؾزٔطثٌٛ ثٝ  ، سهبٚيطدؽ اظ ٔكبٞسٜ سهبٚيط ٔرشّؿ -4

 ٔٛضز نحيح ثبقٙس# 3$حسالُ  .وٙس

$حسالُ  .٘بْ ثجطز،وٝ ازيؿٖٛ اذشطا  وطزٜ اؾز ضا ٚؾبيّیٔطثٌٛ ثٝ  ، سهبٚيطيط ٔرشّؿدؽ اظ ٔكبٞسٜ سهبٚ -5

 ٔٛضز نحيح ثبقٙس# 3

ثاب اؾاشفبزٜ اظ   سهبٚيط ٔطثٌٛ ثٝ ٚؾبيُ ٔرشّؿ، اثعاضٞبي اذشاطا  قاسٜ سٛؾاٍ ازيؿاٖٛ ضا       ظ ٔيبٖ ِيؿشی اظا -6

 $ حسالُ چٟبض ٔٛضز زضؾز ثبقٙس#. ٚنُ وٙس سهٛيط ٚئبغيه ثٝ 

، ثب يه جّٕٝ دبؾد زٞاس  "ازيؿٖٛ ٚؾبيُ آظٔبيكٍبٜ ذٛز ضا چٍٛ٘ٝ سٟيٝ ٔی وطز"اثط دطؾف ٔعّٓ وٝ زض ثط -7

  "بقشٗؾجعي و"زضؾز ثٝ سهٛيط  #ٚ يب اظ ثيٗ ٔجٕٛعٝ اي اظ سهبٚيط وبضٞبي ٔرشّؿ $٘مبقی، ؾبظ ظزٖ ٚ ...

 اقبضٜ وٙس.

ٔی زٞس ياب وابضر آٖ ضا جاسا واطزٜ ٚ ثاٝ      وّٕبر ذٛاؾشٝ قسٜ اظ ٔشٗ زضؼ ضا ديسا ٔی وٙس ٚ ثٝ ٔعّٓ ٘كبٖ  -8

 ٔعّٓ ٔی زٞس.

ٔعٙی وّٕبر ذٛاؾشٝ قسٜ سٛؾٍ ٔعّٓ ضا ثيبٖ ٔی وٙس يب وبضر ٔعٙای آٖ ضا ثاٝ ٔعّآ ٔای زٞاس. $زا٘كإٙس،        -9

 اذشطا  . ....#

 ثب وّٕبر زازٜ قسٜ اظ ٔشٗ زضؼ جّٕٝ ٔی ؾبظز. -10

 اظ زٚ اقشجبٜ ٘ساقشٝ ثبقس.اظ ضٚي زضؼ ضٚاٖ ٔی ذٛا٘س ثٝ قىّی وٝ زض يه دبضاٌطاؾ ثيف سط  -11



   

 

 ٞؿشٙس، جسا ٔی وٙس. « ٔٙس» اظ ثيٗ وّٕبر زازٜ قسٜ ، وّٕبسی ضا وٝ زاضاي دؿٛ٘س  -12

 ثيبٖ ٔی وٙس.ٔی ثبقٙس،« ٔٙس»ضا وٝ زاضاي دؿٛ٘س ٔعٙی وّٕبسی  -13

  ُٔٛضز ٘يبظ: ٔٛاز ٚ ٚؾبي 

ی ضٚظٔطٜ$ضازيٛ،الٔخ،چطاغ سهبٚيط اذشطاعبر ازيؿٖٛ،٘فز ٚ سهبٚيطي اظ ٚؾبيُ ثطلی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ظ٘سٌ

 ُٔبِعٝ،يجٍ نٛر ٚ ......#

 :ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی 

 آظٔبيف، ٔرشط ، ضٚقٙبيی ٔفبٞيٓ:

 :ضإٞٙبي سسضيؽ

ٔٛـ ٚ ضٚقاٗ واطزٖ الٔاخ واالؼ     ديف ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ $ايجبز اٍ٘يعٜ # : زض اثشسا ٔی سٛا٘يس سسضيؽ ذٛز ضا ثاب ذاب  

ٚ اظ  ًٞٙ اظ زؾشٍبٜ يجٍ نٛر قطٚ  وٙياس اؾز# ٚ يب ثب درف آبً اٌط ـًبي والؼ سبضيه سط ثبقس ثٟشط $سطجيح

 زا٘ف آٔٛظاٖ ؾٛاَ وٙيس:

اٌط ثطق ٘جبقس چٝ ٔی قٛز؟  $ ثطاي ايٗ ؾٛاَ اظ سهبٚيط ٔرشّفی وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ي ٘جٛز ثطق، سبضيىی ٚ  -

 وبضٞبيی وٝ ٔطزْ ثٝ ؾرشی ا٘جبْ ٔی زٞٙس، اؾشفبزٜ وٙيس#.

 وٙس؟يجٍ نٛر ثب چٝ چيعي وبض ٔی  -

 زض نٛضر دبؾد نحيح زا٘ف آٔٛظاٖ ، اظ آٖ ٞب ؾٛاَ وٙيس:

 چٝ وؿی ايٗ ٚؾبيُ ضا ثطاي ٔب زضؾز وطزٜ اؾز؟ -



   

 

 دؽ اظ قٙيسٖ دبؾد زا٘ف آٔٛظاٖ ، ثطاي آٖ ٞب ثب جٕالر ؾبزٜ ٚ وٛسبٜ سٛييح زٞيس:

اـطازي ؾبذشٝ قسٜ اؾز. ثٝ ٞط يه اظ ٚؾبيّی وٝ زض اَطاؾ ٔب ٚجٛز زاضز ٚ ٔب اظ آٖ اؾشفبزٜ ٔی وٙيٓ سٛؾٍ ـطز يب 

٘بْ زاضز.« سٛٔبؼ ازيؿٖٛ» وؿب٘ی وٝ يه ٚؾيّٝ جسيس ضا ٔی ؾبظ٘س ٔرشط  ٔی ٌٛيٙس. وٝ يىی اظ ايٗ اـطاز   

 زض ازأٝ سهٛيطي اظ ازيؿٖٛ ضا ثٝ آٟ٘ب ٘كبٖ زٞيس ٚ زضثبضٜ ي اٚ سٛييح زٞيس: $ٔب٘ٙس ٕ٘ٛ٘ٝ #

 ازيؿٖٛ عاللٝ ظيبزي ثٝ آظٔبيف زاقز .- 

 

 

 ٖٛ زض ظيط ظٔيٗ ذب٘ٝ اقبٖ آظٔبيكٍبٜ زاقز.ازيؿ -

 

 

 ازيؿٖٛ زض ثبؼچٝ ذب٘ٝ اقبٖ ؾجعي ٔی وبقز. -

 

 

 ازيؿٖٛ ؾجعي ٞبي وبقشٝ قسٜ ضا ثٝ ٕٞؿبيٝ ٞب ٔی ـطٚذز. -

 

 

 ازيؿٖٛ ثب دَٛ ـطٚـ ؾجعي ٞب ، ثطاي ذٛز ٚؾبيُ آظٔبيف ٔی ذطيس. -

 

 فردي در حال آزهايص

تصَيري از ٍرٍدي راُ پلِ 

 زيرزهيي تِ آزهايطگاُ 

فردي در حال خريذ ٍسايل 

ايطگاّی ٍ دادى پَل آزه  

 فردي در حال سثسي ماضتي 

فردي در حال فرٍش سثسي ٍ 

 گرفتي پَل 



   

 

 

 

 ازيؿٖٛ ثيف سط ٚلز ٞب زض حبَ آظٔبيف ثٛز. -

 

 

ٖ ظ٘سٌی ازيؿٖٛ ٔطزْ ثطق ٘ساقشٙس ٚ ثطاي ضٚقٙبيی زض قت ٞب اظ چطاغ ٞبي ٘فشی اؾشفبزٜ           زض ظٔب -

 ٔی وطز٘س.

 

 

 ازيؿٖٛ ثطاي ايٗ وٝ ٔطزْ ظ٘سٌی ضاحشی زاقشٝ ثبقٙس ثطق ضا اذشطا  وطز. -

 

 

 دؽ اظ اذشطا  ثطق، ازيؿٖٛ الٔخ ضا اذشطا  وطز. -

 

 

 

 جبي چطاغ ٞبي ٘فشی اظ الٔخ اؾشفبزٜ ٔی وطز٘س.اظ آٖ دؽ ، ٔطزْ ثطاي ضٚقٙبيی ثٝ  -

 

 ٔبـٖٛ ضا اذشطا  وطز.اازيؿٖٛ ٌط  -

 

حال  ضة در فردي در  

 آزهايص 

تصَيري از اتاق تا چراغ ًفتی 

 رٍضي ضذُ است

حال  رٍز در فردي در  

 آزهايص 

24تصَيري متاب ظ   

تصَيري از اتاق تا چراغ ًفتی مِ 

 قسوت از اتاق ديذُ ًوی ضَد

 تصَيري از اتاق تا چراغ ًفتی 

 تصَيري از اتاق تا الهپ رٍضي 

 تصَيري از گراهافَى



   

 

 

 ازيؿٖٛ يجٍ نٛر ضا اذشطا  وطز. -

 

ازيؿاٖٛ ضا   یزض ازأٝ ضاجع ثٝ ايٗ وٝ ثب ضٚقٗ قسٖ ٞط الٔخ ، ٌٛـ وطزٖ ثٝ ٔٛؾيمی ٚ يب اؾشفبزٜ اظ ٞط ٚؾيّٝ ثطل

 سٛييح زٞيس. ثٝ يبز ٔی آٚضيٓ ٚ اٚ ضا ـطأٛـ ٕ٘ی وٙيٓ

$ ٔب٘ٙاس  طاي آٖ ٞاب ثيابٖ وٙياس.   ؾذؽ اظ ضٚي زضؼ ثطاي زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛا٘يس ٚ ٔعب٘ی وّٕبر جسيس ٚ ا٘شعاعی ضا ثا 

 وٙجىبٚ، اذشطا # ٚ زض نٛضر ٘يبظ ٕٞطاٜ ثب سٛييحبر ذٛز، اظ سهبٚيط ٔطسجٍ ٘يع اؾشفبزٜ وٙيس.

ثرٛاٞياس واٝ   ٞبي ثهطي ٔكرم ٕ٘ٛزٜ ٚ اظ آٖ ٞاب  زض ٔطحّٝ ثعس لؿٕز ٞبيی اظ وشبة زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثب عالٔز 

 ٔب٘ٙس ٕ٘ٛ٘ٝ:لؿٕز ذٛز ضا ثرٛا٘ٙس 

χآظٔبيكٍبٜ وٛچىی زضؾز وطزٜ ثٛز.ثٝ ز٘يب آٔس ........................  وٛزویبَ ٞب ديف ؾχ 

 

ٛ    وشبة زض ايٗ ٔطحّٝ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس لؿٕز زضن ٚ زضيبـز  ا٘ياس  ضا دبؾد زٞٙس. ثاطاي اياٗ ٔٙظاٛض ٔای س

 دبؾد ؾٛاالر ضا ثٝ نٛضر سهٛيطي زض اذشيبض زا٘ف آٔٛظاٖ لطاض زازٜ سب آٖ ٞب دبؾد زٞٙس ٔب٘ٙس ٕ٘ٛ٘ٝ:

 سٛٔبؼ ثطاي ذطيس ٚؾبيُ آظٔبيكٍبٜ ذٛز چٝ وبض ٔی وطز؟ -

 

 

 تصَيري از ضثط صَت 

تصَير فردي در حال فرٍش سثسي  تصَير فرٍش هيَُ  

 ٍ گرفتي پَل از فرد ديگر

 جارٍتصَير فردي در حال فرٍش 

 ٍ گرفتي پَل از فرد ديگر 



   

 

 

 زض لؿٕز ثجيٗ ٚ ثٍٛ ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زا٘ف آٔٛظاٖ اؾٓ ٞط سهٛيط ضا ثيبٖ وٙٙس. 

« ٔٙس»بذشٗ وّٕٝ ثب دؿٛ٘س زض ثرف ٔطثٌٛ ثٝ ٘ىشٝ : ؾ  

 »ٔب٘ٙس اـاعٚزٖ دؿاٛ٘س    اظ آٖ نفشی ٔی ؾبظ٘س ،ثطاي زا٘ف آٔٛظاٖ سٛييح زٞيس وٝ ٌبٞی ثب اـعٚزٖ دؿٛ٘س ثٝ اؾٕی

 ضا ثٝ ٚجٛز ٔی آٚضز .« نبحت» ٚ « زاض٘سٜ» وٝ ٔعٙی  ،ثٝ وّٕٝ « ٔٙس

 ٔثبَ : 

  طٚر & ٔٙس              طٚسٕٙس وؿی وٝ دَٛ ظيبز زاضز.

ٙط & ٔٙس                ٞٙطٔٙس وؿی وٝ ٞٙط زاضز.ٞ  

 ظٚض & ٔٙس             ظٚضٔٙس وؿی وٝ ظٚض زاضز .

 لسضر & ٔٙس             لسضسٕٙس وؿی وٝ لسضر زاضز.

 زض ثرف ٔطثٌٛ ثٝ ثٍطز ٚ ديسا وٗ ، ثٝ نٛضر ا٘فطازي اظ ٞط زا٘ف آٔٛظي ثرٛاٞيس وٝ سٕطيٗ ٞب ضا ا٘جبْ زٞٙس.

ز ٔٛجت سمٛيز ضٚ٘ٛيؿی، ذٛا٘ب٘ٛيؿی، أالء ٘ٛيؿی ٚ سٛجٝ ٚ سٕطوع ٔی ٌطزز.ايٗ ـعبِي  

زض ا٘شٟب ثطاي ثرف ـعبِيز ٚيػٜ اظ ٞط زا٘ف آٔٛظ ثرٛاٞيس ـعبِيز ٔصوٛض ضا ا٘جبْ زازٜ ٚ ثطاي جّؿٝ ثعس ثٝ واالؼ  

 آٔٛظاٖ ٘يع ا٘جبْ قٛز. ثيبٚضز، ايٗ ـعبِيز ٔی سٛا٘س زض والؼ ثٝ قىُ ٘مبقی ، وبضزؾشی ٚ ثب سٛجٝ ثٝ سٛاٖ زا٘ف

 :سىٕيّیـعبِيز ٞبي 



   

 

سٟيٝ وٙياس ، $ا٘اساظٜ   اظ ٚؾيّٝ اي ثطلی ٔب٘ٙس يجٍ نٛر ٚ يب ٌطأبـٖٛ ٚ ٔٛاضز ٔكبثٝ اي سىٝ  5يه دبظَ ثبظي:  

. اياٗ وابض   وبُٔ وٙسآٖ ضا ضا زض اذشيبض زا٘ف آٔٛظ لطاض زٞيس ٚ اظ ٚي ثرٛاٞيس وٝ  دبظَ#  10×8ٞبي ديكٟٙبزي 

 ٚ حبِز ٔؿبثمٝ زاقشٝ ثبقس.  ا٘جبْ قٛز زٚ ثٝ زٚٝ نٛضر ـطزي ٚ يب ثٔی سٛا٘س 

سهٛيط يه ٔىعت ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ٘مُٝ چيٗ ثط ضٚي ٔمٛا ٔٙشمُ وٙيس. ثاب اؾاشفبزٜ اظ ليچای سهاٛيط ضا     : وبضزؾشی

ياٛ ضا  ثرٛاٞيس ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبغياه ثراف ٞابي ٔرشّاؿ ضاز    ي آٖ ضا  چؿت ثع٘يس. اظ زا٘ف آٔٛظ ثجطيس  ِٚجٝ ٞب

 ضٚي آٖ ٘مبقی وٙس.

 :يبزآٚضي ُّٔت ف سٛاٖثٝ ٔٙظٛض وٕه ثٝ حبـظٝ ٚ اـعاي اؾشفبزٜ اظ ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ ٌطاـيىی

ٚ ٘بْ ازيؿٖٛ ضا ثط ضٚي آٖ ثٙٛيؿيس. اظ ايٗ زايطٜ ٔطواعي   ثىكيسيه ٕ٘ٛزاض زايطٜ اي زض ٚؾٍ يه نفحٝ وبؼص 

ْ اذشطا  ٞبي ازيؿٖٛ ضا ثٙٛيؿايس. اياٗ ؾابظٔبٖ زٞٙاسٜ     چٙس زايطٜ زيٍط ٔٙكعت وٙيس ٚ ثط ضٚي ٞط يه اظ آٟ٘ب ٘ب

 ثطاي اضظيبثی زا٘ف آٔٛظاٖ ٘يع ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطـشٝ ٔی قٛز.

 زض اضسجبٌ ثب ٔٛيٛ  ا٘فطازيثٝ قىُ ٘مبقی: 

 

 

ن(يفارسي )تٌَيسًام درس:            

اديسَىهَضَع:           

 ي پيص حزفِ اي يمالس: اٍل راٌّوا

 



   

 

 َي اًتخاب ضذُ:ٍيژگي ّاي هحت

 حيغِ هَضَع      هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    

 هْارت ّاي تحصيلي                     اتيسن مالسيل                        غيز مالهي 

  رفتارّاي ساسضي                 داراي ػولنزد تاال                            مالهي  

 رفتاري                                                              تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                             

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                            

 

آٔٛظ ثشٛا٘س ثٝ ٞسؾ  يبزٌيطي ايٗ زضؼ، ٞط زا٘ف –زضؼ : ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙس يبززٞی  آٔٛظقی اٞساؾ

 ٞبي ظيط ثطؾس:

 .ثٙٛيؿسوّٕبر سبظٜ زضؼ ضا  -1

 ثب اؾشفبزٜ اظ سهبٚيط ٚ وّٕبر جٕالر ٘بلم ضا وبُٔ وٙس. -2

  ثب اؾشفبزٜ اظسهبٚيط ٔفبٞيٓ ٔشًبز ضا ٘كبٖ زٞس. -3

 ٙٛيؿس. ثٞب  ٔفبٞيٓ ٔشًبز ضا ثب ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ سهبٚيط آٖ -4

 . سهبٚيط ظ٘جيطٜ ايی ٔطثٌٛ ثٝ زضؼ ضا ٔطست وٙس -5

 ؿبظز.ثوّٕبر ثٝ ٞٓ ضيرشٝ ضا ٔطست وٙس ٚ جّٕٝ  -6

   ؿبظز.ثثب وّٕبر جّٕٝ  -7

 ٙٛيؿس.ثثٝ ازيؿٖٛ ٘بٔٝ  -8

 



   

 

 ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی:

اي ،ٔطست وطزٖ وّٕبر ثٝ ٞٓ ضيرشاٝ ،جّٕاٝ ؾابظي،ٔعٙی وّٕابسی ٔب٘ٙاس       ٘ٛقشٗ ٘بٔٝ، ٔطست وطزٖ سهبٚيط ظ٘جيطٜ

 آضظٚ ٚ ٟٔطثبٖ

 

  ضإٞٙبي سسضيؽ:

 س ضا اثشسا ضٚي سبثّٛ ٘هت وٙيس$ثٟشط اؾز وّٕبر ثٝ قىُ ضٍ٘ی ٘ٛقشٝ قٛ٘س#.وبضر وّٕبر جسي -

 

ٞاب وذای    وّٕبر جسيس ضا اثشسا زض ثيٗ وبضر وّٕبر ديسا وٙس ٚ ؾذؽ اظ ضٚي آٖ ثرٛاٞيسٔٛظ آاظ زا٘ف   -

 وٙس.

 وٝ وّٕبر جسيس ضا اظ ٔشٗ زضؼ ديسا وٙس ٚ زٚض آٖ ذٍ ثىكس.ثرٛاٞيس  اظ زا٘ف آٔٛظ ؾذؽ -

 اظ ضٚي وشبة ثٙٛيؿس. ضاوّٕبر جسيس  ثرٛاٞيسآٔٛظ اظ زا٘ف  -

 آٖ ضا ثٙٛيؿس.ي اظ ازثٝ نٛضر قفبٞی ثب وّٕبر جّٕٝ ثؿبظز ٚ سعسثرٛاٞيس اثشسا اظ زا٘ف آٔٛظ  -

 ٞب ضا ثٙٛيؿس. آٖثرٛاٞيس ٚ ؾذؽ  سثب وٕه سهبٚيط ٔفبٞيٓ ٔشًبز ضا آٔٛظـ زٞي -

 . ثٙٛيؿيسٔٛظ زض والؼ يه ٘بٔٝ ٔكشطن آثب وٕه زا٘ف  -

 ثٝ سٟٙبيی ٘بٔٝ ثٙٛيؿس.ثرٛاٞيس  ٚياظ  ذؽؾ -

 

 :سىٕيّیٞبي ـعبِيز 

 وّٕبر ضا سبيخ وٙس. ثٝ وٕه ضايب٘ٝ -

 وّٕبر ضا دط وٙس.ی ِجبي ذبزضٔشٗ ٘بٔٝ  -



   

 

 اضظقيبثی دبيب٘ی:

 ٕطيٗ ٞبي زضؼ،اضظقيبثی دبيب٘ی ضا اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ عُٕ آٚضيس.ثٝ اٞساؾ ٚ س ثب سٛجٝ

 بة ثٙٛيؿيٓ ٔٛاضز ظيط ضا ٔس ٘ظط زاقشٝ ثبقيس:زض ثرف ٔطثٌٛ ثٝ سٕطيٗ ٞبي وش

 سٕطيٗ ٞب ضا ثٝ قىُ ا٘فطازي ثطاي ٞط زا٘ف آٔٛظ سٛييح زٞيس. -

ثطاي زضن ثٟشط زا٘ف آٔٛظاٖ ٔی سٛا٘يس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيی اظ سهبٚيط ٔطثٌٛ ثٝ سٕطيٗ ٞب ضا زض اذشيبض آٖ ٞب لطاض  -

 زٞيس.

ٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اي ضا سٕطيٗ وٙيس.ٔب٘ٙس ٘بٔٝ ثٝ ٔعّٓ/ٔبزض ٚ اظ ٘ٛقشٗ ٘بٔٝ سٛؾٍ زا٘ف آٔٛظاٖ،ثب ٞط يه اظ آ٘بلجُ  -

 سكىط اظ اٚ.

لجُ اظ ا٘جبْ سٕطيٗ ٞب سٛؾٍ زا٘ف آٔٛظاٖ،ٔفبٞيٓ ا٘شعاعی ضا ثطاي آٖ ٞب سٛييح زٞيس. ٔب٘ٙس ٔفْٟٛ وّٕٝ  -

 آضظٚ.

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ:

 حيغِ هَضَع      هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    

 هْارت ّاي تحصيلي                    اتيسن مالسيل                         غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                داراي ػولنزد تاال                             مالهي  

 رفتاري                                                             تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                            

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                           

 

ی ثب ٔفْٟٛ ٌٛاضـ ٚ زؾشٍبٜ ٌٛاضـآقٙبي ٞسؾ وّی :  

يبزٌيطي ايٗ زضؼ ، ٞط زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س ثاٝ ٞاسؾ    –زضؼ: ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙس يبززٞی ظقی آٔٛاٞساؾ 

 ٞبي ظيط ثطؾس:

 ٔفْٟٛ ٌٛاضـ ضا ثب يه ٔثبَ سٛييح زٞس. -1

 ٌٛاضـ ضا سعطيؿ وٙس يب ثب سهٛيط ٘كبٖ زٞس. -2

 اعًبء زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ضا ٘بْ ثجطز. -3

 ٔٛاز ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ :

 ًام درس: ػلَم تجزتي ٍ تْذاضت 

دستگاُ گَارشهَضَع:           

 پيص حزفِ اي  سال سَم هتَسغِ اٍلمالس:



   

 

 ی ، سهبٚيط زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ، ٔٛالغ٘بٖ ، ا٘ٛا  ذٛضاو

 ديف ٘يبظ قٙبذشی :

 ٔفبٞيٓ : ضقس ، ـطٚ زازٖ ؼصا 

 :  ضإٞٙبي سسضيؽ  

سب ٘ٛجٛا٘ی ثط ضٚي  وٛزوی: زض اثشسا سهبٚيطي اظ ٔطاحُ ضقس يه ا٘ؿبٖ ضا اظ #ايجبز اٍ٘يعٜديف ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ$

زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثٝ زا٘ؿشٝ ٞبي لجّی آٖ ٞب زض  سبثّٛي والؼ ٘هت وٙيس. ؾذؽ ، ثب َطح دطؾف ٞبي ٔٙبؾت ، سٛجٝ

 ٔٛضز ثسٖ ا٘ؿبٖ جّت وٙيس ٚ ثب اقبضٜ سهٛيط اظ آ٘بٖ ثذطؾيس:

 

 

 

 ثطاي ايٗ وٝ ضقس وٙس ٚ ثشٛا٘س وبضٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘جبْ زٞس ثٝ چٝ چيعٞبيی ٘يبظ زاضز؟ ثسٖ قٕب -

ٚ دبؾد زٞٙس. ا٘شظبض ٔی ضٚز واٝ آٖ ٞاب ثاٝ    ـطنز الظْ ضا ثٝ ٞط يه اظ آٖ ٞب ثسٞيس سب زضثبضٜ ؾٛاَ ـٛق ـىط وٙٙس 

 ٘يبظٞبي ثسٖ اظ جّٕٝ ؼصا ذٛضزٖ ، ضعبيز ثٟساقز، ا٘جبْ ٚضظـ ، ذٛاة  ٚ اؾشطاحز وبـی اقبضٜ ٕ٘بيٙس.

 دؽ اظ قٙيسٖ دبؾد آٖ ٞب، قٕب ثط ٘يبظ ثسٖ ثٝ ذٛضزٖ ؼصاٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ سأويس وٙيس.

ؾذؽ ـطٚ ثسٞٙس.  ٚ ثسٞيس وٝ آٖ ضا زض زٞبٖ ثٍصاض٘س ، ثجٛ٘سزض ازأٝ ثٝ ٞط يه اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمساضي ذٛضاوی 

 حبَ اظ آٖ ٞب ثذطؾيس:

 ثب سٛجٝ ثٝ شائمٝ ٞط يه اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ، ذٛضاوی ٔٙبؾت ضا ا٘شربة وٙيس. ًنتِ :

تصَيري از هراحل ًَزادي تا 

 تسرگسالی



   

 

 ِمٕٝ اي وٝ ذٛضزيس چٝ قس؟ وجب ضـز ؟ االٖ زض وجبي ثسٖ قٕبؾز؟ -

سب ٞط يه دؽ اظ ذٛضزٖ، ٘ظط ذٛز ضا ثيبٖ وٙس. يٕٙبً زض اضسجبٌ ذٛضاوی ضا سه سه ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ثسٞيس  ًنتِ :

 ثب ؾٛاَ ـٛق ، ٞط لؿٕز ضا جساٌب٘ٝ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ دطؾيسٜ ٚ دؽ اظ زضيبـز دبؾد ، ؾٛاَ ثعسي ضا ُٔطح وٙيس.

ؿايط  اضـ ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٘كبٖ زٞيس. ٚ ٔزض ازأٝ سهبٚيطي اظ حطوز ِمٕٝ زض ٞط يه اظ ثرف ٞبي زؾشٍبٜ ٌٛ    

 حطوز ضا سٛييح زٞيس. 

آٍ٘بٜ سهٛيطي اظ زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ضا زض اذشيبض ٞط يه اظ زا٘ف آٔٛظاٖ لطاض زٞيس ٚ اظ آٖ ٞب ثرٛاٞيس ٔؿيط ِمٕٝ اي 

 ضا وٝ ذٛضزٜ ا٘س ثط ضٚي سهٛيط ثب ٔساز ٘كبٖ زٞٙس.

 زض ازأٝ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ؾٛاَ وٙيس:

 ب لبثُ اؾشفبزٜ اؾز؟ يب سؽييط قىُ ٔی زٞس ؟آيب ذٛضاوی وٝ ذٛضزيس ثٝ ٕٞبٖ قىُ زض ثسٖ قٕ 

ٖ دبؾد زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ آٖ ٞب سٛييح زٞيس: ثطاي ايٗ وٝ ؼصا ثٝ ٕٞٝ ثسٖ ٔاب ثطؾاس ، ثبياس سؽيياط قاىُ      دؽ اظ قٙيس

زٞس ٚ ثٝ شضار ثؿيبضضيعي سجسيُ قٛز وٝ زض ثسٖ لبثُ اؾشفبزٜ ثبقس. ؾذؽ ضٚي سابثّٛ وّٕاٝ ٌاٛاضـ ضا ثٙٛيؿايس ٚ     

 ٔٛظاٖ ثٍٛييس: ثطاي زا٘ف آ

 ثٝ عُٕ ضيع قسٖ ٚ آٔبزٜ قسٖ ؼصا ثٝ نٛضسی وٝ ثطاي ثسٖ لبثُ اؾشفبزٜ ثبقس ، ٌٛاضـ ٔی ٌٛيٙس.

زض ازأٝ ثطاي آٖ ٞب سٛييح زٞيس وٝ عُٕ ضيع قسٖ ؼصا $ٌٛاضـ # زض ثسٖ زض زؾاشٍبٞی ثاٝ ٘ابْ زؾاشٍبٜ ٌاٛاضـ      

 ا٘جبْ ٔی ٌطزز.

 ٘ف آٔٛظاٖ لطاض زٞيس ٚ آٖ ضا ثٝ آٖ ٞب ٔعطـی وٙيس.ٔجسزاً سهٛيط زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ضا زض اذشيبض زا



   

 

 

 

اوٖٙٛ ٔٛالغ زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ضا ثٝ آٖ ٞب ٘كبٖ زٞيس ٚ اظ لؿٕز ثبال قطٚ  وٙيس ٚ ثٝ سطسيات زٞابٖ ، ٔاطي، ٔعاسٜ  ٚ     

 ضٚزٜ ضا ثٝ ثچٝ ٞب ٔعطـی وٙيس.

ا٘ف آٔٛظاٖ لطاض زازٜ ٚ لؿٕز ٞبي ٔرشّؿ ؾذؽ سهٛيطي اظ زؾشٍبٜ ٌٛاضـ ضا ٔب٘ٙس ٕ٘ٛ٘ٝ زض اذشيبض ٞط يه اظ ز

آٖ ضا ثٝ آٖ ٞب ٔجسزاً يبزآٚضي وٙيس. آٖ ٌبٜ اظ آٖ ٞب ثرٛاٞيس ٞط يه اظ لؿٕز ٞبي ٔرشّؿ زؾاشٍبٜ ٌاٛاضـ ضا   

 ثط ضٚي ٔٛالغ ثٝ قٕب ٘كبٖ زٞٙس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

تصَيري از دستگاُ گَارش ّوراُ تا 

تِ ّوراُ فلصًام ّر قسوت   



   

 

  آهَسشًام درس: ٌّز          

اجزاي حزمات ٍ اػوال عثيؼي رٍسهزُ هَضَع:           

 پيص حزفِ اي  سال دٍم هتَسغِ اٍلمالس: 

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ:

 حيغِ هَضَع     هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    

 هْارت ّاي تحصيلي                    اتيسن مالسيل                       غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                اي ػولنزد تاال   دار                        مالهي  

   رفتاري                                                           تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                          

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                          

 

 َ َجيعی ضٚظٔطٜ ّی : آقٙبيی ثب اجطاي حطوبر ٚ اعٕبٞسؾ و

يبزٌيطي ايٗ زضؼ، ٞط زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س ثٝ ٞاسؾ   –ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙس يبززٞی :  زضؼآٔٛظقی اٞساؾ 

 ٞبي ظيط ثطؾس:

 ثب زيسٖ سهبٚيط حبالر احؿبؾی ، ٘ٛ  احؿبؼ ضا ثيبٖ ٚ اجطا ٔی وٙس. -

 ثب زيسٖ سهبٚيط حطوبر ٔرشّؿ، ٘ٛ  حطوز ضا ثيبٖ ٚ اجطا ٔی وٙس.  -

 ـطز سِٛيس وٙٙسٜ نسا ضا ثيبٖ  ٔی وٙس. ٘بْ قٙيسٖ نساي اـطاز ٔرشّؿ، ثب  -

 .ثب قٙيسٖ نساي اـطاز ٔرشّؿ، نساي آٖ ٞب ضا سمّيس ٔی وٙس -



   

 

 سطويجی اظ حبالر احؿبؾی ٚ حطوشی ضا ٕ٘بيف ٔی زٞس. -

 سطويجی اظ حبالر ٌفشبضي ، احؿبؾی ٚ حطوشی ضا ٕ٘بيف ٔی زٞس. -

 هَاد ٍ سايل هَرد ًياس :

ضـشبضٞب ٚ حطوبر ٔرشّؿ  ساٞب،اظ ن cdحبالر ٔرشّؿ چٟطٜ، سهبٚيط حطوبر ٔرشّؿ اـطاز ٚ حيٛا٘بر ،  سهبٚيط

 ،آٖ ٞب

 ديف ٘يبظ ٞبي قٙبذشی :

 قٙبذز حبالر چٟطٜ ، سكريم نساي اـطاز زض ؾٙيٗ ٔرشّؿ، قٙبذز حبالر ٞيجب٘ی 

 : ضإٞٙبي سسضيؽ 

$  حابالر ٔرشّاؿ چٟاطٜ ٔب٘ٙاس    ٔاٛظاٖ واالؼ وابضر ٞابيی اظ     ديف ؾبظٔبٖ زٞٙس $ايجبز اٍ٘يعٜ# : ثٝ سعساز زا٘ف آ

قبزي، ؼٓ ، ٘بضاحشی ، عهجب٘يز ، ٞيجبٖ ٚ ....# سٟيٝ وٙيس. ؾذؽ سهٛيط يىی اظ وبضر ٞاب ضا ثاط ضٚي ٔيعٞاط زا٘اف     

آٔٛظ  لطاض زازٜ ٚ ؾبيط وبضر ٞب ضا دكز ضٚ زض ؾٕز زيٍطي اظ ٔيع آٖ ٞب ثٍصاضيس . زض ازأٝ اظ ساه ساه آٖ ٞاب    

ٞيس ثٝ سطسيت حبالر سهٛيط وبضسی ضا وٝ ٔی ثيٙٙس ، ثٍٛيٙاس ٚ ؾاذؽ آٖ حبِاز ضا ثاطاي ؾابيط زا٘اف آٔاٛظاٖ        ثرٛا

ٕ٘بيف زٞٙس . آٖ ٌبٜ اظ زيٍط زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس وبضر حبِشی ضا وٝ زٚؾشكبٖ ٕ٘بيف زازٜ اؾز اظ ثيٗ وابضر  

 ٞبيكبٖ جسا وطزٜ ٚ حبِز وبضر ضا ثيبٖ وٙٙس.

الر ٞط سهٛيط ضا ثيبٖ وطزٜ ٚ ؾذؽ آٖ ضا اجطا ٕ٘بيٙس. زض نٛضر ٘يبظ ، زا٘ف آٔٛظاٖ ضا ثطاي ٚاظ آٖ ٞب ثرٛاٞيس حب

 اجطاي نحيح حطوبر وٕه ٕ٘بئيس.



    

 

زض ازأٝ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس ازاي دؿطي ضا وٝ ثب عجّٝ زض حبَ ضاٜ ضـشٗ اؾز؛ زض آٚض٘س ٚ يب حطوبر ديطظٖ يب 

ٕ٘بيف زٞٙس . ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ سطويت حبالر احؿبؾی ٚ حطوشای ٔرشّاؿ ضا    ٚز،وٝ ثب سطؼ ٚ ِطظ ضاٜ ٔی ضضا ديطٔطزي 

 اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس سب ا٘جبْ زٞٙس. زض نٛضر ِعْٚ زض اجطاي حطوبر ثٝ آٟ٘ب وٕه وٙيس.

ثب سٛجٝ ثٝ ايٗ وٝ زا٘ف آٔٛظاٖ َيؿ اسيؿٓ زض حطوبر چٟطٜ ٚ ٘كبٖ زازٖ حبالر احؿبؾی يعيؿ عُٕ ٔای   ًنتِ:

ٖ ٞب ثرٛاٞيس سب اعٕبَ ـٛق ضا اؼطاق آٔيع ثطاي قٕب ٕ٘بيف زٞٙس ثٝ عٙٛاٖ ٔثابَ اذآ واطزٖ ضا ثاب چايٗ ٚ      وٙٙس، اظ آ

 چطٚن ظيبز ديكب٘ی اجطا وٙٙس.

اوٖٙٛ نساي اـطاز ٔرشّفی ضا ٔب٘ٙس $ديطظٖ، ديطٔطز، ظٖ، ثچٝ ، ٔطز# زض والؼ دراف وٙياس ٚ اظ ٞاط ياه اظ آٖ ٞاب      

 ثيبٖ وٙس نسا ٔطثٌٛ ثٝ چٝ وؿی اؾز ؟ $ديطٔطز، ديطظٖ ٚ ... #  ثرٛاٞيس دؽ اظ قٙيسٖ نساي ٞط ـطز،

 ؾذؽ نساي آٖ ٞب ضا سمّيس وٙس.

زض ازأٝ اظ ٞط زا٘ف آٔٛظي ثرٛاٞيس نساي ٞط ـطز ضا ثب حبِز احؿبؾی ٔرشّؿ ثيابٖ وٙاس. ٔب٘ٙاس ناحجز واطزٖ       

 ثب ذٛقحبِی ٚ .... اـطاز زاضاي اسيؿٓيه 

سزاً نساٞبي ٔرشّفی اظ اـطاز ضا ثب حبِز ٞبي احؿبؾی ٔشفبٚر ثطاي آٖ ٞب اجطا ثطاي زضن ثٟشط زا٘ف آٔٛظاٖ ، ٔج 

 ايٗ نسا ٔطثٌٛ ثٝ چٝ ـطزي اؾز؟ ٚ چٝ حبِز احؿبؾی زاضز؟.وٙيس ٚ اظ آٖ ٞب ثرٛاٞيس سكريم ثسٞٙس

       ٞ ياس ٚ  زض ازأٝ سهبٚيط ٔرشّفی اظ حطوبر ٚ ٌفشبض ٕٞطاٜ ثاب حابالر احؿبؾای ضا زض اذشيابض زا٘اف آٔاٛظاٖ لاطاض ز

 ثرٛاٞيس يٕٗ سٛييح ٞط سهٛيط، آٖ ضا ثطاي قٕب اجطا ٕ٘بيٙس.

 



    

 

اقتصادي    –هْارت ّاي اجتواػي           ًام درس:  

پزداخت قثض  هَضَع:           

 پيص حزفِ اي  سال سَم هتَسغِ اٍلمالس: 

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ:

 حيغِ هَضَع                سغح ضٌاختي داًص آهَس هْارت ّاي مالهي             

 هْارت ّاي تحصيلي                           اتيسن مالسيل                         غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                       داراي ػولنزد تاال                              مالهي  

 رفتاري                                                                     تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                                    

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                                   

 

 

 : آقٙبيی ثب ٘حٜٛ دطزاذز لجى وّی ٞسؾ

 

يٗ زضؼ، ٞط زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س ثاٝ ٞاسؾ   يبزٌيطي ا –ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙس يبززٞی : زضؼ آٔٛظقی اٞساؾ

 ٞبي ظيط ثطؾس:

 وٙس. ة، سّفٗ ٚ ٌبظ# آٖ ضا قٙبؾبيی ٔی اظ ضٚي لجى ٘ٛ  $ ثطق، آ -

 $زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ، ٘كبٖ زٞس# .اظ ضٚي لجى ٘بْ دطزاذز وٙٙسٜ لجى ضا ثيبٖ ٔی وٙس -

 ٘كبٖ ٔی زٞس# $ زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ،.اظ ضٚي لجى ّٟٔز دطزاذز لجى ضا ثيبٖ ٔی وٙس -



    

 

 $ زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ، ٘كبٖ ٔی زٞس#.اظ ضٚي لجى ٔجّػ دطزاذز ضا ثيبٖ ٔی وٙس -

 اظ ضٚي لجى قٙبؾٝ لجى ضا ثيبٖ ٔی وٙس. $ زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ، ٘كبٖ ٔی زٞس# -

 اظ ضٚي لجى قٙبؾٝ دطزاذز ضا ثيبٖ ٔی وٙس. $ زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ، ٘كبٖ ٔی زٞس# -

 ا اظ ضٚي سهٛيط ٘كبٖ ٔی زٞس يب ثيبٖ ٔی وٙس.ٔحُ دطزاذز لجى ض -

 ٔحُ ثبضوس ضا زض لجى ٘كبٖ ٔی زٞس. -

 ٚ ... #  2784،09622،1818قٕبضٜ سّفٗ ٞبي دطزاذز لجٛو ضا ثيبٖ ٔی وٙس يب ٔی ٘ٛيؿس. $ -

 قٕبضٜ سّفٗ دطزاذز لجى ضا ثب زؾشٍبٜ سّفٗ قٕبضٜ ٌيطي ٔی وٙس. -

س $وس دطزاذز لجى، ٚاضز وطزٖ قٕبضٜ وبضر يب حؿبة ، ٚاضز ٔطاحُ دطزاذز لجى ضا ثٝ سطسيت ا٘جبْ ٔی زٞ -

وطزٖ قٙبؾٝ لجى ٚ قٙبؾٝ دطزاذز ، قٙيسٖ ديؽبْ زؾشٍبٜ زض ذهٛل اعالْ ٔجّػ نٛضسحؿبة ، سأييس ٔجّاػ ثاب   

 ـكبض زازٖ زوٕٝ ، ٚاضز وطزٖ ضٔع زْٚ ، قٙيسٖ قٕبضٜ دی ٌيطي ٚيبززاقز وطزٖ آٖ # 

 ی ٚ يب ثبضوس ثب زؾشٍبٜ ذٛزدطزاظ اظ ضٚي سهٛيط ٘كبٖ ٔی زٞس.ٔطاحُ دطزاذز لجى ضا ثٝ قىُ زؾش -

 اِؿ# دطزاذز زؾشی لجى قبُٔ:

ضٔاع وابضر، ا٘شرابة ٘اٛ  ذاسٔبر ،      ٖ ٚاضز وطزٖ وبضر ثٝ زؾشٍبٜ ، ا٘شربة ظثبٖ ٔاٛضز ٘ظاط، ٚاضز واطز    -

ٙبؾاٝ  ا٘شربة ٘ٛ  لجى ، سعييٗ چٍٍٛ٘ی دطزاذز لجى $زؾشی يب ثبضوس# ٚاضز واطزٖ قٙبؾاٝ دطزاذاز ٚ ق   

 لجى، ٔكبٞسٜ ٔجّػ لبثُ دطزاذز ، سبييس ٔجّػ ، زضيبـز ضؾيس ، ٌطـشٗ وبضر اظ زؾشٍبٜ 

 ة # دطزاذز لجى ثب ثبضوس قبُٔ : 

ٚاضز وطزٖ وبضر ثٝ زؾشٍبٜ ، ا٘شربة ظثبٖ ٔاٛضز ٘ظاط، ٚاضز واطزٖ ضٔاع وابضر، ا٘شرابة ٘اٛ  ذاسٔبر ،          -

لطاض زازٖ ثبضوس ضٚي ٔحُ سعيايٗ قاسٜ    س#،سعييٗ چٍٍٛ٘ی دطزاذز لجى$زؾشی يب ثبضوا٘شربة ٘ٛ  لجى،

زض زؾشٍبٜ ذٛزدطزاظ ، ٔكبٞسٜ اَالعبر لجى ثط ضٚي نفحٝ ٕ٘بيف ، سأييس ٔجّػ ، زضيبـز ضؾايس ، ٌاطـشٗ   

 وبضر اظ زؾشٍبٜ



    

 

 

 ٔعٙی وّٕٝ نطـٝ جٛيی ضا ثيبٖ ٔی وٙس. -

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيی اظ نطـٝ جٛيی زض ظ٘سٌی ضٚظا٘ٝ ضا ثيبٖ ٔی وٙس. -

 زض ذب٘ٛازٜ ضا سٛييح ٔی زٞس.ـٛايس نطـٝ جٛيی  -

 ظيبٖ ٞبي عسْ نطـٝ جٛيی زض ذب٘ٛازٜ ضا سٛييح ٔی زٞس. -

 

 : ٔٛاز ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ

 ٞابي  لجى ٞبي ثطق، آة ، ٌبظ ٚ سّفٗ ، لّٓ ٚ وبؼص ، لجى زاضاي اذُبضيٝ ، ـيّٓ ٔطاجعٝ ثاٝ عابثط ثب٘اه ، وابضر     

 ٔطاحُ دطزاذز ، سّفٗ ، زؾشٍبٜ ذٛز دطزاظ 

  : ي قٙبذشیديف ٘يبظٞب

 ذٛا٘سٖ سبضيد ضٚظ، قٙبذز اعساز ٚ ذٛا٘سٖ آٖ ، اؾشفبزٜ اظ سّفٗ ، آقٙبيی ثب ٔفْٟٛ نطـٝ جٛيی ٔفبٞيٓ 

:ضإٞٙبي سسضيؽ     

ديف ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ $ايجبز اٍ٘يعٜ# : اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس لجى ٞبيی ضا وٝ اظ ذب٘ٝ آٚضزٜ ا٘س ثط ضٚي ٔياع ذاٛز   

 رٛاٞيس زضثبضٜ لجى ذٛز سٛييح زٞٙس. لطاض زٞٙس. ؾذؽ اظ آٖ ٞب ث

زض ٔطحّٝ ي ثعس سهٛيط يه لجى ضا زض ؾبيع ثعضي ضٚي سابثّٛي واالؼ ٘هات وٙياس ٚ ثاب ثاط چؿات ياب         

ٝ    ٔبغيه ضٍ٘ی لؿٕز ٘بْ ٚ ٘بْ ذب٘ٛازٌی نبحت سّفاٗ $ٔكاشطن ٔحشا    زا٘اف   طْ# ضا ٔكارم وٙياس . ؾاذؽ سٛجا

 ضا ثرٛا٘ٙس.  آٔٛظاٖ ضا ثٝ آٖ جّت وٙيس ٚ اظ آٖ ٞب ثرٛاٞيس وٝ آٖ

اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس ٞط يه زض لجى ذٛز ٘بْ ٔكشطن ضا ثب ٔبغيه ضٍ٘ی يب ثطچؿاجی واٝ اظ لجاُ زض    

 .يٙسٔكرم ٕ٘ب ،اذشيبض آ٘بٖ ٌصاقشٝ ايس



    

 

ثٝ ٕٞيٗ سطسيت لؿٕز ٞبي ٔجّػ لبثُ دطزاذز ، ّٟٔز دطزاذز ، قٙبؾٝ لجى، قٙبؾٝ دطزاذاز ٚ ثبضواس ضا   

  زض لجى آٔٛظـ زٞيس.

 

 

 ثطاي ٞط يه اظ لؿٕز ٞبي لجى اظ ٔبغيه يب ثطچؿت ٞبي ضٍ٘ی ٔشفبٚر اؾشفبزٜ وٙيس. نتِ:ً

ثااٝ ٔٙظااٛض سثجااز ياابزٌيطي زض زا٘ااف آٔااٛظاٖ ، اظ آ٘اابٖ ثرٛاٞيااس وااٝ زض ؾاابيط لااجى ٞاابيی وااٝ زض اذشيبضقاابٖ                           

 ٔی ٌصاضيس لؿٕز ٞبي ٔرشّؿ ضا ثعساظ زضذٛاؾز قٕب، ٔكرم وٙٙس.

 الظْ اؾز آٔٛظـ ٔطاحُ دطزاذز لجى دؽ اظ يبزٌيطي وبُٔ قٙبؾبيی لجى ا٘جبْ قٛز. ًنتِ:

زض ٔطحّٝ ثعس ثطاي آٔٛظـ دطزاذز لجى، ٔطاحُ ا٘جبْ وابض ضا ثاب وٕاه سهاٛيط ياب ـايّٓ ثاٝ زا٘اف آٔاٛظاٖ          

ٞيس سهبٚيط آٔٛظـ زٞيس. ثطاي سفٟيٓ ٚ سثجيز يبزٌيطي ٔی سٛا٘يس دؽ اظ آٔٛظـ ٞط ٔطحّٝ ، اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛا

 جى ضا ثٝ سطسيت ثٝ قٕب ٘كبٖ زٞٙس.ٔطاحُ دطزاذز ل

 



    

 

 پزداخت اس عزيق تلفٌثاًل

  

ٌٛقی سّفٗ ضا ثطزاض.                      -1              ضزٍع    

  

ضا قٕبضٜ ٌيطي وٗ. 2784يب  09622قٕبضٜ  -2   

 

ثٝ ديبْ سّفٗ ٌٛـ وٗ. -3  

 

 

ٗ .ضا ٚاضز و حؿبةيب  وبضر قٕبضٜ -4   



    

 

 

 

ضا قٕبضٜ ٌيطي وٗ. 2وس -5   

 

قٙبؾٝ لجى ضا ٚاضز وٗ. -6  

 

قٙبؾٝ دطزاذز ضا ٚاضز وٗ. -7  

 

ثٝ ديبْ سّفٗ ٌٛـ وٗ. -8  



    

 

 

 

ضا ٚاضز وٗ. 1وس -9  

 

ضٔع زْٚ ضا ٚاضز وٗ. -10  

 

قٕبضٜ ديٍيطي ضا يبزاقز وٗ.         -11  

 

 پاياى

 



    

 

ذز زؾشیاِؿ# دطزا :پزداخت اس عزيق دستگاُ خَدپزداس   

 

 ظثبٖ زؾشٍبٜ ضا ٚاضز وٗ. -2وبضر ضا ٚاضز وٗ.                                                    -1                  ضزٍع   

 

٘ٛ  ذسٔبر ضا ا٘شربة وٗ -4ضٔع ضا ٚاضز وٗ.                                                                   -3  

 

قٙبؾٝ دطزاذز ضا ٚاضز وٗ. -6.                                                       لجى ضا ٚاضز وٗقٙبؾٝ -5  

 

ضؾيس لجى ضا زضيبـز وٗ. -8اَالعبر ضٚي ٔب٘يشٛض ضا ثرٛاٖ.                                          -7  

 



    

 

ىپايا                                                                    وبضر ضا اظ زؾشٍبٜ ذبض  وٗ.                        -9  

 

#زض ضٚـ دىؽ  ثطاي سؿٟيُ زض أط آٔٛظـ ٔی سٛا٘يس اظ ٘ٛاض جّٕٝ اؾشفبزٜ وٙيس. $سهبٚيط ضٚي ٘ٛاض جّٕٝسصوط:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

  ة # دطزاذز اظ َطيك ثبضوس

ضزٍع                                                       

 

 پاياى   

 ذسٔبر ثب٘ىی ٔطاحُ دطزاذز لجى ضا ا٘جبْ زٞٙس.   cdزض ٔطحّٝ ثعس اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثرٛاٞيس اظ َطيك 

ؾذؽ آٖ ٞب ضا ثٝ وٙبض زؾشٍبٜ ذٛزدطزاظ يب سّفٗ ثطزٜ ٚ اظ آٖ ٞب ثرٛاٞياس اياٗ ٔطاحاُ ضا ثاٝ قاىُ عّٕای       

  ا٘جبْ زٞٙس .

زا٘ف آٔٛظاٖ اظ زؾشٍبٜ ذٛزدطزاظ يب سّفٗ زض نٛضر ٘يبظ ٔای سٛا٘ياس اظ سهابٚيط ٘ياع     زض حيٗ اؾشفبزٜ  ٘ىشٝ :

 اؾشفبزٜ وٙيس.

 



    

 

زض ازأٝ ي زضؼ ثطاي آٔٛظـ ٚاغٜ ي نطـٝ جاٛيی ٔای سٛا٘ياس اظ زٚ سهاٛيط ٔشفابٚر ٔب٘ٙاس ٕ٘ٛ٘اٝ ٞابي         

 ظيطاؾشفبزٜ وٙيس ٚ اظ زا٘ف آٔٛظاٖ  ثذطؾيس:

 

 

 

 ثٝ قىُ نحيح اؾشفبزٜ ٔی قٛز؟زض وساْ يه اظ ايٗ سهبٚيط اظ آة  -

دؽ اظ قٙيسٖ دبؾد زا٘ف آٔٛظاٖ، زضثبضٜ ي چٍٍٛ٘ی اؾشفبزٜ زضؾز اظ آة يب ثطق ٚ .... سٛييح زٞيس ٚ ثٝ آٖ 

ٞب ثٍٛييس زض نٛضسی وٝ اظ ايٗ ٞب ثٝ قىُ نحيحی اؾشفبزٜ ٘كٛز ثبعش ثبال ضـشٗ دَٛ لجى ٚ ٞٓ چٙايٗ وآ قاسٖ    

 آة، ثطق، ٌبظ ٚ .... ٔی قٛز.

 ثطاي سثجيز ٔفْٟٛ نطـٝ جٛيی زض زا٘ف آٔٛظاٖ ٔی سٛا٘يس اظ سهبٚيط ظيط اؾشفبزٜ وٙيس. : ٘ىشٝ

 

 

 

 

اتاق رٍضي تا الهپ تصَير 

 زياد )لَستر(

 خاهَضی 

ضستي دست ّا تصَير   

 تا آب زياد 

دستاى مثيف تصَير   

 تا ضير آب من 



    

 

 

 ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذُ:

 حيغِ هَضَع        سغح ضٌاختي داًص آهَس       هْارت ّاي مالهي            

 هْارت ّاي تحصيلي                       اتيسن مالسيل                          غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي                   داراي ػولنزد تاال                              مالهي  

 رفتاري                                                                 تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                               

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                               

 

 زضؼ : آٔٛظقی اٞساؾ

 ط ثطؾس:يبزٌيطي ايٗ زضؼ،ٞط زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س ثٝ ٞسؾ ٞبي ظي-ا٘شظبض ٔی ضٚز وٝ زض ـطايٙس يبز زٞی

 سعساز ؾٛضٜ ٞبي لطآٖ ضا ثيبٖ ٔی وٙس.  -

 اظ ضٚي وشبة لطآٖ ؾٛضٜ ٚ آيٝ ضا ٘كبٖ ٔی زٞس. -

٘بْ ـطقشٝ اي ضا وٝ لطآٖ ضا ثطاي ديبٔجط $ل# اظ ؾٛي ذسا آٚضزٜ اؾاز ، ثيابٖ ٔای وٙاس. $ زض ناٛضر ٘ساقاشٗ        -

 والْ، وبضر وّٕٝ ججطئيُ ضا ثٝ ٔعّٓ ٘كبٖ ٔی زٞس#.

 ی وٙس$زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ؾٛضٜ ٞبي ٔىی ضا ثٙٛؾيس#.ؾٛضٜ ٞبي ٔىی ضا سعطيؿ ٔ -

 ًام درس:  تؼليوات ديٌي            

  قزآى،پيام آسواًيهَضَع:        

 پيص حزفِ اي  سال دٍم هتَسغِ اٍلمالس: 



    

 

 .ضا ثٙٛؾيس# س٘ی$زض نٛضر ٘ساقشٗ والْ ؾٛضٜ ٞبي ٔؾٛضٜ ٞبي ٔس٘ی ضا سعطيؿ ٔی وٙس -

آزاة ذٛا٘سٖ  لطآٖ ضا ثيبٖ ٔی وٙس. $زض نٛضر ٘ساقاشٗ واالْ ٔطاحاُ آزاة ذٛا٘اسٖ ضا ثاط ضٚي سهاٛيط ثاٝ         -

 سطسيت ٘كبٖ ٔی زٞس#

بضاٌطاؾ ؾْٛ جّٕٝ ي اَٚ ثٝ نٛضر ظيط ثطاي زا٘ف آٔاٛظاٖ ثاٝ وابض ثاطزٜ قاٛز : ججطئياُ اظ       د 32زض نفحٝ  سصوط:

 ؾبَ ثطاي ديبٔجط ـطؾشبزٜ اؾز. 23ؾٛي ذساٚ٘س ؾٛضٜ ٞبي لطآٖ ضا زض ََٛ 

وبضر ٞبي آٔٛظقی،ِٛح ـكاطزٜ ساالٚر لاطآٖ ٚ    ـيّٓ ٔحٕس ضؾَٛ اهلل $ل#، وشبة لطآٖ،:ٔٛاز ٚ ٚؾبيُ ٔٛضز ٘يبظ

 حُض زض نٛضر ٚجٛز

 ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی:

 ديبٔجط اوطْ$ل# آقٙبيی ثب وشبة لطآٖ ٔجيس ٚ  ٔفبٞيٓ:

 ضإٞٙبي سسضيؽ :

ديف ؾبظٔبٖ زٞٙسٜ $ايجبز اٍ٘يعٜ #: زض اثشسا  سالٚر چٙس آيٝ اظ لطآٖ ضا ثطاي زا٘ف آٔٛظ درف وطزٜ، ؾذؽ اظ ٚي 

 ؾٛاَ وٙيس:

 ی وٝ ٔی قٙٛي ٔطثٌٛ ثٝ چيؿز؟ينسا -

زا٘ف آٔٛظ ، وشبة لطآٖ ضا ثٝ ٚي ٘كبٖ زازٜ ٚ اظ اٚ ثرٛاٞيس وٝ ٘ابْ وشابة ضا ثيابٖ وٙاس .     دؽ اظ قٙيسٖ دبؾد 

 ؾذؽ اظ ٚي ؾٛاَ وٙيس:

 چٝ وؿی وشبة لطآٖ ضا ثطاي ٔب آٚضزٜ اؾز؟ -



    

 

 چٝ وؿی وشبة لطآٖ ضا اظ َطؾ ذسا ثطاي ٔب آٚضزٜ اؾز؟ -

 زض وشبة لطآٖ اظ ٔطزْ چٝ وبضٞبيی ذٛاؾشٝ ا٘س وٝ ا٘جبْ زٞٙس؟ -

دبياٝ ٞابي   س ثب سٛجٝ ثٝ زضؼ زيٙی زض ذهٛل ؾٛاَ ـٛق زض نٛضسی وٝ زا٘ف آٔٛظ لبزض ثٝ دبؾد ٌٛيی ٘جبق :سصوط 

لجُ ثٝ اٚ يبزآٚضي وٙيس :  زض لطآٖ اظ ٔب ذٛاؾشٝ ٔی قٛز وٝ : ٕ٘بظ ثرٛا٘يٓ ، ضٚظٜ ثٍيطيٓ ، زضٚغ ٍ٘ٛييٓ ، ثٝ وؿی 

 طاْ ثٍصاضيٓ ٚ ...يىسيٍط ٟٔطثبٖ ثبقيٓ، ثٝ دسض ٚ ٔبزض احشثب ثسي ٘ىٙيٓ ٚ 

زض ازأٝ ثطاي زا٘ف آٔٛظ سٛييح زٞيس وٝ لطآٖ زاضاي لؿٕز ٞبي ٔرشّفی اؾز وٝ ثاٝ ٞاط واساْ اظ اياٗ     

لؿٕز ٞب ؾٛضٜ ٔی ٌٛيٙس. ثطاي آٔٛظـ ايٗ لؿٕز ، اظ لجُ ثطذی اظ ؾٛضٜ ٞبي لطآٖ ضا ثب چؿجب٘سٖ ٔمٛاي ضٍ٘ای  

ثٝ ٚي ٘كبٖ زازٜ ٚ ثيبٖ وٙيس وٝ ثٝ ايٗ لؿإز ٘ابْ ؾاٛضٜ     زض وٙبض ٘بْ ؾٛضٜ ثطاي زا٘ف آٔٛظ ٔكرم وٙيس ٚ آٖ ضا

 ٔی ٌٛيٙس. ؾذؽ اظ اٚ ثرٛاٞيس ٘بْ چٙس ؾٛضٜ ضا ثب چؿجب٘سٖ ٔمٛاي ضٍ٘ی ثٝ قٕب ٘كبٖ زٞس.

ؾذؽ اثشسا ٚ ا٘شٟبي يه ؾٛضٜ ضا ثب وٕه ٔبغيه ضٍ٘ی ثٝ زا٘ف آٔٛظ ٘كبٖ زازٜ ٚ سٛييح زٞياس واٝ ٞاط    

 ؾٛضٜ اثشسا ٚ ا٘شٟبيی زاضز.

ازأٝ اظ ٚي ثرٛاٞيس وٝ اثشسا ٚ ا٘شٟبي چٙس ؾٛضٜ ضا ثٝ قٕب ٘كبٖ زازٜ ٚ ٘بْ آٖ ؾٛضٜ ضا ثاطاي قإب ثيابٖ     زض 

 وٙس.

زض ٔطحّٝ ثعس اثشسا ٚ ا٘شٟبي يه آيٝ ضا ثب ٔبغيه ضٍ٘ی $ضً٘ آٖ ٔشفبٚر ثاب ض٘اً ؾاٛضٜ ثبقس#ٔكارم     

 عسازي آيٝ سكىيُ قسٜ اؾز.ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ زا٘ف آٔٛظ ٘كبٖ زٞيس . ؾذؽ سٛييح زٞيس وٝ ٞط ؾٛضٜ اظ س

آٖ ٌبٜ اظ زا٘ف آٔٛظ ثرٛاٞيس اثشسا ٚ ا٘شٟبي چٙس آيٝ ضا ثٝ قٕب ٘كبٖ زٞس ٚ ٞٓ چٙيٗ سعساز آيٝ ٞابي ياه   

 ؾٛضٜ ضا وٝ ثطاي ٚي ٔكرم وطزٜ ايس، ثٝ قٕب ثٍٛيس.



    

 

قإب  زض ٔطحّٝ ثعس اظ زا٘ف آٔٛظ ثرٛاٞيس وٝ ٘بْ چٙس ؾٛضٜ ضا وٝ ثب ٔمٛاي ضٍ٘ی ٔكرم قسٜ ثاب وٕاه   

زض ـٟطؾز ؾٛضٜ ٞبي لطآٖ ديسا وٙس. ؾذؽ ثطاي ٚي سٛييح زٞيس وٝ ٘بْ ؾٛضٜ ٞبي لطآٖ زض اياٗ ـٟطؾاز ٘ٛقاشٝ    

 قسٜ اؾز. آٖ ٌبٜ اظ اٚ ثرٛاٞيس سعساز ؾٛضٜ ٞبي لطآٖ ضا قٕطزٜ ٚ ثيبٖ وٙس.

 زض اثشسا ثٝ وٕه زا٘ف آٔٛظ ؾٛضٜ اي ضا اظ ضٚي ـٟطؾز ٚ قٕبضٜ نفحٝ آٖ اظ لطآٖ ديسا وٙيس.

 ؾذؽ اظ ٚي ثرٛاٞيس ايٗ وبض ضا ثٝ قىُ ٔؿشمُ ا٘جبْ زٞس. 

زض ايٗ ٔطحّٝ ثطاي زا٘ف آٔٛظ سٛييح زٞيس وٝ لطآٖ ثٝ ٚؾيّٝ ـطقشٝ اي ثٝ ٘ابْ ججطئياُ اظ ؾاٛي ذساٚ٘اس     

ثطاي ديبٔجط ـطؾشبزٜ قسٜ اؾز سب ٔطزْ ضا ثٝ اؾالْ زعٛر وٙس. ؾذؽ زضثبضٜ ي ؾٛضٜ ٞابي ٔىای ٚ ٔاس٘ی ٞآ ثاطاي      

 سٛييح زٞيس. $ثسٖٚ سأويس ثط ظٔبٖ#زا٘ف آٔٛظ 

ٔطاحُ ذٛا٘سٖ لطآٖ ٕٞاطاٜ   بسی ضا ثبيس ضعبيز وطز. ؾعی وٙيسزض ازأٝ سٛييح زٞيس وٝ ثطاي ذٛا٘سٖ لطآٖ چٝ ٘ى

 ثب سهٛيط ثبقس.

 

 

 

 

 

 دؽ اظ آٔٛظـ ٔطاحُ ثبال اظ زا٘ف آٔٛظ ثرٛاٞيس ايٗ ٔطاحُ ضا ثٝ قىُ عّٕی ثطاي قٕب ا٘جبْ زٞس.

 

ٍضَ گرفتي تصَير  فردي در حال خَاًذى تصَير  

 قرآى )قرآى رٍي رحل (

ًَضتي عثارتتصَير   

اعَرتاهلل هي الطيطاى    

قرآى  ٍضَ گرفتي تراي خَاًذ

  

هٌظن ٍ هرتة تَدى فرد قاري 

  

 ضرٍع خَاًذى قرآى 



    

 

 

 

 

 

 

 

 ضواين

 

 

 

 

 



    

 

 ABA-PECS-TEACCH-SIرٍش ّاي  در ًوًَِ مارتزه ّاي عزح درس

 #ABAوبضثطي سٟيٝ َطح زضؼ ثٝ ضٚـ سحّيُ ضـشبض وبضثطزي $ .1

 

 ٔكرهبر وّی زضؼ:

 ٔٛيٛ :                                                ٘بْ زضؼ: 

 سعساز زا٘ف آٔٛظاٖ:                                            ظٔبٖ سسضيؽ:

 والؼ ٚ ؾبَ سحهيّی: 

 

 ٚيػٌی ٞبي ٔحشٛي ا٘شربة قسٜ:

 ٟٔبضر ٞبي والٔی             ؾُح قٙبذشی زا٘ف آٔٛظ    حيُٝ ٔٛيٛ 

 ٟٔبضر ٞبي ديف ٘يبظ سحهيّی   ؼيط والٔی                   اسيؿٓ والؾيه              

 ضـشبضٞبي ؾبظقی    عّٕىطز ثبال           والٔی                        زاضاي

 ضـشبضي         سطويجی اظ ٞط زٚ                                         

 اضسجبٌ/ٌفشبض                                                             

 اجشٕبعی/عبَفی                                                                                                     

 ٞسؾ وّی:    



    

 

 اٞساؾ ضـشبضي:

 جّؿٝ سسضيؽ زا٘ف آٔٛظ لبزض ذٛاٞس ثٛز؛ دبيبٖدؽ اظ 

1. 

2. 

 سحّيُ آٔٛظقی:

 :ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی 

 :آٌبٞی  زا٘ف آٔٛظ اظ ٔفبٞيٓ ٚ اَالعبر  شيُ إَيٙبٖ ثيبثس ثبيس ٘ؿجز ثٝلجُ اظ قطٚ  آٔٛظـ ٔعّٓ 

 ٔفبٞيٓ: 

 :سصوط: دؽ اظ ٞط ٌبْ آٔٛظقی زض ثطاثط دبؾد نحيح زا٘ف آٔٛظ ثؿشٝ ثٝ ثط٘بٔاٝ سماٛيشی زض    ضٚـ آٔٛظـ$

٘ظط ٌطـشٝ قسٜ ثطاي اٚ ٚؾُح اضسجبَی ٔی سٛاٖ اظ سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي اِٚيٝ،  ب٘ٛيٝ $غسٖٛ ٚ ؾشبضٜ ٚ ثطچؿت 

ٗ ٌفشٗ، زؾاز ظزٖ# اؾاشفبزٜ واطز. ؾاُح     ٚ...# ٚ سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي اجشٕبعی $ ثؽُ وطزٖ، ذٙسيسٖ،آـطي

 حؿبؾيز حؿی ـطز ضا زض ثطاثط ثؽُ قسٖ ٚ يب زؾز ظزٖ ٚ ٞٛضا ٌفشٗ زض ٘ظط زاقشٝ ثبقيس.

 ٔكبٞسٜ عيٙی: -1

 ٔكبٞسٜ سهٛيطي: -2

 ثحش ٔعّٓ :-3



    

 

ّٝ $سصوط: جّٕٝ ٞب ؾبزٜ ٚ وٛسبٜ ٞؿشٙس. ثيٗ ٞط جٕ دؽ اظ ٔكبٞسٜ عيٙی سهٛيط ثب ظثب٘ی ؾبزٜ ثٝ ثحش ٔی دطزاظز: 

 يه ٔىش حسالُ زٜ  ب٘يٝ اي ٚجٛز زاضز سب زا٘ف آٔٛظ لبزض ثٝ دطزاظـ آٖ ثبقس#.

 ـعبِيز ٞبي جب٘جی:-4

 ثبظي:  

 ٔٛضز ٘يبظ:  ٚؾبيُ ٚٔٛاز 

 :اضظقيبثی

 اِٚيٝ:  اضظقيبثی

 ٞب ٚجٛز ٘ساضز؛ زض نٛضسی وٝ سعساز ثچٝ ٞبي والؼ ظيبز ٞؿشٙس ٚ أىبٖ اضظيبثی ٕٞٝ آٖ

              ٘فااط اظ ثچااٝ ٞااب ثذطؾاايس ٚ  2ثااٝ نااٛضر سهاابزـی اظ  ضاداايف ٘ياابظ ٞاابي قااٙبذشی  ؾااٛاالر ٔطثااٛ ٌ ثااٝ ٚجااٛز

 جٛاة ٞبي آ٘بٖ ضا ثط ضٚي ثطٌٝ ذٛز عالٔز ثع٘يس:

 دؽ اظ آٖ ؾٛاالر ظيط ضا ثٝ عٙٛاٖ ديف آظٖٔٛ اظ ثچٝ ٞب ثذطؾيس ٚ دبؾد آٟ٘ب ضا يبززاقز وٙيس:

1- 

2- 

 سىٛيٙی: اضظقيبثی

ز ؾٛاالر قفبٞی زض ٔٛضز ٞط يه اظ ٔطاحُ آٔٛظـ ثال ـبنّٝ دؽ اظ اسٕبْ آٖ ُٔطح ٔای  زض يٕٗ ا٘جبْ ـعبِي

 قٛز ثب سٛجٝ ثٝ زضؾشی ٚ يب ٘ب زضؾشی دبؾد ثٝ ٔطحّٝ ثعسي آٔٛظـ ضـشٝ يب  ُّٔت سىطاض ٔی قٛز.



    

 

 ٟ٘بيی: اضظقيبثی

 سٕبٔی زا٘ف آٔٛظاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾٛاالر ظيط ٔٛضز اضظيبثی لطاض ٔی ٌيط٘س:

 (TEACCHزه تْيِ عزح درس تِ رٍش آهَسش داراي ساخت )مارت .2

 ٔكرهبر وّی زضؼ:

 ٔٛيٛ :                                                                    ٘بْ زضؼ: 

  سعساز زا٘ف آٔٛظاٖ:                                                           ظٔبٖ سسضيؽ:

 ی: والؼ ٚ ؾبَ سحهيّ

 

 ٚيػٌی ٞبي ٔحشٛي ا٘شربة قسٜ:

 ٟٔبضر ٞبي والٔی             ؾُح قٙبذشی زا٘ف آٔٛظ    حيُٝ ٔٛيٛ 

 ٟٔبضر ٞبي ديف ٘يبظ سحهيّی  ؼيط والٔی                   اسيؿٓ والؾيه              

 ؾبظقی ضـشبضٞبي      والٔی                        زاضاي عّٕىطز ثبال           

 ضـشبضي          سطويجی اظ ٞط زٚ                                          

 اضسجبٌ/ٌفشبض                                                                        

 اجشٕبعی/عبَفی                                                                      

                             



    

 

آٔٛظـ ضا زض ٔيع ٔطثٌٛ ثٝ ـعبِيز ٞبي ٔٙفطز ٚ ٔؿشمُ ا٘جبْ زٞيس. ايٗ ثرف جبيی اؾز وٝ زا٘ف آٔٛظ ـعبِيز ضا 

 ا٘جبْ ذٛاٞس زاز. 

 ٔحيٍ آٔٛظقی: ؾبذز زٞی ثٝلطاض ٌيطي زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ 

 ٚي ضا ٘ؿجز ثٝ ٔحيٍ اَطاؾ ٔحسٚز  ی وٝ زيسيَٛض ٔٙفطز ٚ ضٚ ثٝ زيٛاض ثب اؾشفبزٜ اظ دبضاٚاٖ ٞبٝ ث

 ٔی وٙس.

 .ٔحيٍ وٙشطَ قسٜ اؾز ٚ ٘ٛ  حطوز ٚ جٟز آٖ ٔكرم قسٜ اؾز 

 

 ضزٍع تزًاهِ آهَسضي:

 زض ٘ظط ٌيطي ؾيؿشٓ ـعبِيز ٞبي ا٘فطازي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ ثب سٛجٝ ثٝ قطايٍ ظيط: -اِؿ

  ٝثطاي ايٗ ثرف اظ آٔٛظـ ..........................اظ.. سطجيحب سهٛيطي .....اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز و

 ...........آقٙب قٛيٓ. ايٗ  ..........ٌٛ٘ٝ قطٚ  ذٛاٞس قس: أطٚظ ٔی ذٛاٞيٓ ثب  ٔٛضز ٘يبظ اؾز. ُّٔت ايٗ

 اؾز.

  اَالعبر ثيكشطي وؿت  ...........ثطاي ازأٝ ُٔبِت اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز ثب سساْٚ سٛجٝ زض ٔٛضز

 . ....................................ازأٝ ُٔبِت:وٙس. 

  :يٕٗ وٛقف ثطاي سساْٚ سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس............................................ 

  :يٕٗ وٛقف ثطاي سساْٚ سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس .......................................................... 



    

 

 :سطجيحب .....................ازأٝ ُٔبِت. يٕٗ وٛقف ثطاي سساْٚ سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس .

 شوط قسٜ اضائٝ قٛز. يب ٔفبٞيٓ ٞط يه اظ ٚؾبيُاظ سهٛيطي 

 

 

 زا٘ف آٔٛظ ثبيس اظ ثيٗ ِيؿشی اظ سهبٚيط ٔرشّؿ ـعبِيز ٞابيی ضا واٝ ٔعّآ اظ اٚ ٔای ذٛاٞاس     ّزضايٗ ٔطح ٝ 

٘كابٖ زٞاس، ثاب ٔبغياه      زضذٛاؾز ٔی قاٛز ضا چٝ ضا وٝ  ا٘جبْ زٞس. ٔثال اظ ٔيبٖ ِيؿز ٚؾبيُ ٔرشّؿ آٖ

 عالٔز ثع٘س ٚ يب ٘بْ ثجطز. 

        ثعس اظ ا٘جبْ ٞط يه اظ ايٗ ـعبِيز ٞب ثالـبنّٝ ٚاوٙف ٘ؿجز  ثٝ دبؾاد  ـاطز اضائاٝ ٔای قاٛز ٚ زض ناٛضر

ِيز سىطاض ٔای قاٛز $زض ناٛضر عاسْ     بٍّ ثٛزٖ ـعنحيح ثٛزٖ دبؾد ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس ٚ زض نٛضر ؼ

ٔٛـميز ؾُح آٖ سؽييط ٔی يبثس ٔثال اٌط لطاض ثٛز ُّٔجی ضا ثيبٖ وٙس زض ايٗ ٔطحّٝ اظ ٚي ٔای ذاٛاٞيٓ واٝ    

يعٙی زا٘ف آٔٛظ ٞب ثٝ زا٘ف آٔٛظ ٌفشٝ ٔی قٛز وٝ ـعبِيز سٕبْ قس.  آٖ ضا ٘كبٖ زٞس#. دؽ اظ َی ايٗ ٌبْ

 وطز.   ٚ ٔٙبؾجی ـ ذٛةذٛة ثٛز ٚ ؾعی ٚ سال وبضـ

  ٔ ٕاُ زاضز ٚ ثيكاشط ـعبِياز ٞابيی     ىـعبِيز ثعسي ضا ثٝ زا٘ف آٔٛظ اَال  ٔی زٞيٓ. ايٗ ـعبِيز اؼّت جٙجاٝ 

 ٔب٘ٙس ا٘جبْ دبظَ زض اضسجبٌ ثب ٔٛيٛ ، ٘مبقی ٚ يب سىٕيُ يه سهٛيط ٘بلم اؾز. 

 

 اُ٘جبق ؾيؿشٓ ٞبي وبضي -ة

 ْجعجٝ وبضي وٙبض زؾز ـطز زض ؾٕز چخ ٚ جعجٝ اسٕبْ  ٞبي ٔكرم زض ـعبِيز ٞبي وبضي ثٝ نٛضر ٌب

 زض ؾٕز ضاؾز لطاض زازٜ ٔی قٛز.



    

 

      َزض يٕٗ ا٘جبْ ـعبِيز زضؾی ؾعی ٔی قٛز وٝ ٔمبيؿٝ وطزٖ ثٝ عٙٛاٖ يىی اظ اناّی ساطيٗ اٞاساؾ ز٘جاب

 ازضان ـطز اظ ٔفْٟٛ وٙٙسٜٞب،اقىبَ،حطٚؾ،سهبٚيط آٔٛظـ ا٘جبْ ٔی قٛز سب سًٕيٗ  قٛز. $اقيبء، ضً٘

 ٔٛضز ثبقس#

 ٗساط اظ سهاٛيط    وٝ ٔشٗ زضؼ اؼّت ثايف  ٘ٛقشٝ ٞب ٚ وشبة زضؾی ٘يع ثركی اظ آٔٛظـ اؾز. ثب سٛجٝ ثٝ اي

ٞبي حٕبيز وٙٙسٜ اؾز سٛنيٝ ٔی قٛز وٝ ٔعّٓ زض اضسجبٌ ثب ٞط زضؼ اظ چٙس سهٛيط وٕىی اؾشفبزٜ وٙس. 

ٕٞطاٞی ٔشٗ ثاب سهاٛيط زؾاشيبثی ثاٝ     اؾشفبزٜ اظ وّيخ ٞبي ٚيسيٛيی ٚ سهٛيط ٔشحطن ٘يع سٛنيٝ ٔی قٛز. $

 ؾبظز#ٔی ٞسؾ ضا ٕٔىٗ 

 

 ؾيؿشٓ ٞبي وبضي: ؾبذز زٞی ٚ چيسٖ - 

 چخ ثٝ ضاؾز 

 ٗثبال ثٝ دبيي 

 

 

 

 

 يب

 

 

3گام   

1ٌبْ   

 

 

 

2ٌبْ  3ٌبْ   4ٌبْ    

2گام   



    

 

 آٔٛظـ ؾيؿشٓ ٞبي وبضي يب جطيبٖ وبض -ز

   زض ايٗ ضٚـ ـعبِيز ٞب اؼّت ثٝ قىُ ا٘فطازي ا٘جبْ ٔی قٛز. جطيبٖ وبض ثٝ قىُ يه ـطايٙاس آؼابظ 

قسٜ اظ ؾٕز چخ ٚ سٕبْ قسٜ زض ؾٕز ضاؾز ا٘جبْ ٔی قٛز. جعجٝ ٞبي قطٚ  ٚ اسٕابْ وابض ٘ياع ثاب     

 اؾشفبزٜ اظ عالٔز ٔكرم ٔی قٛ٘س. 

  ثط ضٚي يه وبضر ؾيؿشٓ وبضي ضا ثٝ زضؾشی ثط اؾبؼ سهٛيط ٔكرم وٙيس ٔثال" 

 ثطزاقشٗ وبضر ـعبِيز،  .1

  "ٌٛ ثٝ ٔفْٟٛسهبٚيط ٔطث"سهٛيط  8سهٛيط اظ ٔيبٖ  ضعالٔز ظزٖ چٟب .2

 اسٕبْ وبض دبوزلطاض زازٖ ثطٌٝ اسٕبْ ـعبِيز زض  .3

      زا٘ف آٔٛظ ٚ يب ٔطثی ٚي ٔی سٛا٘س ثط ضٚي يه ِيؿز سٟيٝ قسٜ اظ ؾٝ ٌبْ ـاٛق ثاب اؾاشفبزٜ اظ ياه

ٔساز ـعبِيز ٞبي زضؾز ا٘جبْ قسٜ زا٘ف آٔٛظ ضا عالٔاز ثع٘اس ٚ زض ٔاٛضز سىاطاض وابض ٚ ياب اسٕابْ        

طي وٙس. ايٗ ثطٌٝ ثٝ ٔٙظٛض اضظيبثی ٔای سٛا٘اس زض  دطٚ٘اسٜ وابضي زا٘اف      ٔٛـميز آٔيع آٖ سهٕيٓ ٌي

 آٔٛظ ٍٟ٘ساضي قٛز.

 

 

 

 

 



    

 

     

     

 

 دبوز قطٚ  ـعبِيز 

  

 

 

 

 

 

 دبوز اسٕبْ ـعبِيز 

 
 

 (SIمارتزه تْيِ عزح درس تِ رٍش ينپارچگي حسي )-3

 ٔكرهبر وّی زضؼ:

                                                                         ٔٛيٛ :                                                           ٘بْ زضؼ: 

 سعساز زا٘ف آٔٛظاٖ:                                                     ظٔبٖ سسضيؽ:

 والؼ ٚ ؾبَ سحهيّی:

 ٚيػٌی ٞبي ٔحشٛي ا٘شربة قسٜ:



    

 

 

 والٔی             ؾُح قٙبذشی زا٘ف آٔٛظ    حيُٝ ٔٛيٛ ٟٔبضر ٞبي 

 ٟٔبضر ٞبي سحهيّی    ؼيط والٔی                   اسيؿٓ والؾيه              

 ضـشبضٞبي ؾبظقی      والٔی                        زاضاي عّٕىطز ثبال         

 ضـشبضي               سطويجی اظ ٞط زٚ                            

 اضسجبٌ/ٌفشبض                                                                

 اجشٕبعی/عبَفی                                                                

 ديف ٘يبظٞبي ـعبِيز:

 ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی:

 

حٛاؼ 

 زضٌيط
 

حزمت  ٍ ٍضؼيت 

 ر(سز )ٍستيثَال
 الهسِ ضٌَايي تَيايي چطايي ػوقي گَيايي تيٌايي تؼادل

           ٞسؾ

 

          

          

          

          



    

 

وبضثطي ذبْ سٟيٝ َطح زضؼ ثٝ ضٚـ اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ثطاي آٔٛظـ ٚ ٔجبزِٝ سهٛيط ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ  .3

$PCS$ ٚ #PECS# 

 : ظـ ٚ ثطلطاضي اضسجبٌ اظ َطيك سهٛيطثٝ ضٚـ آٔٛ يه َطح زضؼ ٕ٘ٛ٘ٝ

 

 ٔكرهبر وّی زضؼ:         

 ٔٛيٛ :                                                   ٘بْ زضؼ:          

 :سعساز زا٘ف آٔٛظاٖ                                                     :ظٔبٖ سسضيؽ       

 والؼ ٚ ؾبَ سحهيّی:        

 ٚيػٌيٟبي ٔحشٛي ا٘شربة قسٜ:

 ٟٔبضسٟبي والٔی        ؾُح قٙبذشی زا٘ف آٔٛظ    حيُٝ ٔٛيٛ 

 ٟٔبضسٟبي ديف ٘يبظ سحهيّی  ؼيط والٔی                   اسيؿٓ والؾيه                    

 یضـشبضٞبي ؾبظق   والٔی                        زاضاي عّٕىطز ثبال                

 ضـشبضي         سطويجی اظ ٞط زٚ                                               

 اضسجبٌ/ٌفشبض                                                                              

  عی/عبَفیاجشٕب                                                                            

 

 

 



    

 

 سصوط:

# قٕب ٔی سٛا٘يس ثٝ ٞط قيٜٛ اي اظ سهاٛيط اؾاشفبزٜ وٙياس.    PCSزض ضٚـ دىؽ ثب اؾشفبز اظ سهٛيط ثسٖٚ ا٘جبْ ٔجبزِٝ $

# قطايٍ ٚ ٚيػٌی ٞبي ذبنی زاضز وٝ ثٝ قطح ظيط ثيبٖ          ٔای  PECSأب ضٚـ دىؽ ثب سبويس ثط ٔجبزِٝ سهٛيط $

ٌ ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط، قيٜٛ اي جبيٍعيٗ ثطاي ثطلطاضي اضسجبٌ ثطاي اـطازي اؾز قٛز: ضٚـ دىؽ يب ثطلطاضي اضسجب

وٝ اظ قيٜٛ ٞبي ٔعَٕٛ ثطلطاضي اضسجبٌ اؾشفبزٜ ٕ٘ی وٙٙس. ايٗ ثط٘بٔٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ثطلطاضي اضسجبٌ ٔيبٖ يه سهٛيط ٚ 

ـاطز ٔاٛضز سٛجاٝ ٚ سمٛياز      زضذٛاؾز ٔطثٌٛ ثب آٖ آؼبظ ٔی قٛز. ايٗ زضذٛاؾز ثالـبنّٝ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی

 لطاض ٔی ٌيطز.

 سٛييح ضٚـ: 

# ثاسٖٚ سبوياس ثاط ٔجبزِاٝ ثاٝ ٔٙظاٛض آٔاٛظـ ٟٔابضر ٞاب ٚ ٔفابٞيٓ ا٘جابْ                         PCSايٗ قيٜٛ زض ضٚـ دىؽ $  

قاىُ ٌطـشاٝ اؾاز ٚ     ABAاظ ثطلطاضي اضسجبٌ ثط اؾابؼ ضٚـ  PECS)ٔی قٛز. أب دىؽ ثب سبويس ثط ٔجبزِٝ سهٛيط $

يبـٝ ٞبي آٖ ٌطـشٝ قس اؾز. ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ زيسٌبٜ ثٝ وٕه سمٛيز ؾعی ٔی قاٛز واٝ ـاطز ثشٛا٘اس ثاٝ      ظٚائس ٚ ا

سٟٙبيی الساْ ثٝ ثطلطاضي اضسجبٌ وطزٜ ٚ ثٝ َٛض ٔؿشمُ آؼبظ ٌط اضسجبٌ ثبقس. ثب اؾاشفبزٜ اظ اياٗ ضٚـ ـاطز عاالٜٚ ثاط      

ٔای ٌياطز واٝ ثاب اؾاشفبزٜ اظ آٖ ؾإجُ ٞاب ٚ ساٛاِی          وبضثطز ٘حٜٛ اؾشفبزٜ اظ سهبٚيط ٔفطز ضا ٔی آٔٛظز، وٓ وٓ يبز

سهٛيطي حبنُ اظ آٖ الساْ ثٝ ثطلطاض اضسجبٌ ٕ٘بيس.زض ٟ٘بيز ؾعی ٔی قٛز وٝ ـطز ثشٛا٘اس ثاب اؾاشفبزٜ اظ اياٗ ٕ٘بزٞاب      

 الساْ ثٝ اضائٝ ٘ظط ٚ يب دبؾد زٞی ثٝ زضذٛاؾز ٞب ضا ا٘جبْ زٞس.

 بٖ وطز:قف ٔطحّٝ ايٗ ضٚـ ضا ٔی سٛاٖ ثٝ سطسيت چٙيٗ ثي

ٔطحّٝ ٘رؿز: آٔٛظـ ثطلطاضي اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظ يه سهٛيط ثٝ ٔٙظٛض ثسؾز آٚضزٖ يه قی ٚ يب سمٛيز وٙٙسٜ 

 زِرٛاٜ



    

 

ٔطحّٝ زْٚ: زا٘ف آٔٛظ يبز ٔی ٌيطز وٝ اضسجبٌ ٌطي ـعبَ ثبقس. ثٝ قىُ ـعبِی ثٝ ز٘جبَ سهٛيط ٔٛضز ٘ظط ذٛز ثبقاس  

 ب٘س سب سمٛيز وٙٙسٜ ٔٛضز ٘ظطـ ضا زضيبـز وٙس.ٚ آٖ ضا ثٝ قىُ ـعبَ ثٝ قطيه اضسجبٌ ثطؾ

ٔطحّٝ ؾْٛ: ثٝ زا٘ف آٔٛظ يبز زازٜ ٔی قٛز وٝ ثٝ قىُ ـعبَ ثٝ جؿشجٛي سهٛيط ٔٛضز ٘ظط ذٛز ثذاطزاظز ٚ آٖ ضا اظ  

 ٔيبٖ ٔجٕٛعٝ اي اظ سهبٚيط ثطٌعيٙس سب سمٛيز وٙٙسٜ زِرٛاٜ ضا زضيبـز وٙس.

 ثؿبظز. "ٔٗ ٔی ذٛاٞٓ... "بذشبضٞبي جّٕٝ ضا يبزثٍيطز ٚ جّٕٝ اي ثبٔطحّٝ چٟبضْ: زا٘ف آٔٛظ يبز ٔی ٌيطز سب ؾ

 دبؾد زٞس. "چٝ ٔی ذٛاٞی؟"ٔطحّٝ دٙت: زا٘ف آٔٛظ يبز ٔی ٌيطز وٝ ثٝ ؾٛاَ 

ٔطحّٝ قف: زا٘ف آٔٛظ يبزذٛاٞس ٌطـز سب ثٝ ٔحطن ٞابي ٔحيُای ثاٝ قاىُ ذٛزاٍ٘يرشاٝ ٚ زض دبؾاد ثاٝ ؾاٛاَ         

 ٚاوٙف ٘كبٖ زٞس.

اغٌبٖ: ثٝ زا٘ف آٔٛظ وٕه ٔی قٛز سب ثٝ جٕالر ذٛز ٚيػٌی ٞابيی ٔب٘ٙاس ض٘اً، ا٘اساظٜ ٚ     ٌؿشطـ ؾُح زايطٜ ٚ

 قىُ ضا ثٝ زضذٛاؾز ٞبيف ايبـٝ وٙس.

 

 ثطاي ا٘جبْ ايٗ ـعبِيز ٞب زا٘ف آٔٛظ ثبيس زاضاي آِجْٛ اضسجبَی ذبل ذٛز ثبقس..

 اضظيبثی ٚجٛز ضـشبضٞبي ٚضٚزي لجُ اظ قطٚ  زضؼ:

 اظ َطيك سهٛيط: ضز ٘ظطٔٛسٛا٘بيی سكريم ٔفبٞيٓ 

 



    

 

 آٔٛظـ ضا ٔی سٛاٖ اظ ٔجٕٛعٝ اي اظ سهبٚيط ٚالعی سٟيٝ قسٜ ثب زٚضثيٗ قطٚ  وطز.

 ا٘شمبَ ثٝ سهبٚيط ٕ٘بزي يب اقىبَ سطؾيٓ قسٜ اظ ضٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٚالعی ٔطحّٝ ثعسي آٔٛظـ ثٝ ايٗ قىُ اؾز.

ذٛاؾاز اؾاز ٚ آٍ٘ابٜ سعٕايٓ آٖ ثاٝ ؾاُٛح ٚ       زض ؾُح ثبالسط سٛا٘بيی سفىيه سهٛيط ٚ يب سٕيع سهٛيط ثط اؾبؼ زض

ٔٛاضز زيٍط زا٘ف آٔٛظ ثطاي زضيبـز سمٛيز وٙٙسٜ  زضذٛاؾز ٔی وٙس ٚ ٔعّٓ زضيبـز سمٛيز ضا ثٝ ا٘جابْ ـعبِياز   

 ظيط ٌٔٙٛ ٔی وٙس.

     ٔ جبزِاٝ  ايٗ ثط٘بٔٝ ضا ٔی سٛاٖ زض ايٗ ؾُح سٕبْ وطز ٚ يب ثب اؾشفبزٜ اظ ا٘شمابَ آٖ ثاٝ ضٚـ ثطلاطاضي اضسجابٌ اظ َطياك 

 سهٛيط ثٝ ؾُح ٔٙبؾت زا٘ف آٔٛظ $اؼّت ؾُح ؾٝ# ٔطسجٍ وطز ٚ ثٝ اسٕبْ ضؾب٘س

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ص آهَساى تا اختالل ّاي عيف اتيسنًوًَِ ّايي اس تزًاهِ ّاي تذٍيي ضذُ تَسظ دتيزاى داً  

اظ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيی اظ ثط٘بٔٝ ٞبي سسٚيٗ قسٜ سٛؾٍ آٔٛظٌبضاٖ زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اذشالالر َيؿ اسيؿٓ دؽ

ؾبظٔبٖ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ اؾشثٙبيی يه ثط٘بٔٝ  1391ضٚظٜ زض سيط ٔبٜ ؾبَ  5قطوز زض يه وبضٌبٜ آٔٛظقی 

وبضٌبٜ آٔٛظقی ثطاي آٔٛظـ ٔعّٕبٖ زض ثرف ضإٞٙبيی ديف حطـٝ اي ديف ثيٙی ٚ اجطا وطز. زض ايٗ وبضٌبٜ 

قس ٚ ثطضؾی ٞب ا٘جبْ قسٜ اظ ـعبِيز  آٔٛظقی اظ چٟبض ضٚـ ديكٟٙبزي زض ايٗ وشبة ثطاي آٔٛظـ ٔعّٕبٖ اؾشفبزٜ

ٞبي آٔٛظقی ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي ايجبز قسٜ سٛؾٍ قطوز وٙٙسٌبٖ زض ايٗ زٚضٜ ٔكرم قس وٝ ضٚـ ٞبي ديكٟٙبزي  

 40ٔی سٛا٘س زض سسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقی ٚ َطح ٞبي سسضيؽ ٔفيس ثبقٙس. سعساز قطوز وٙٙسٌبٖ زض ايٗ زٚضٜ 

طاٖ زض ٔطوع آٔٛظـ ٞبي يٕٗ ذسٔز ِٚٙجه حًٛض ثٟٓ ضؾب٘سٜ ثٛز٘س. سعسازي ٘فط ثٛز وٝ اظ اؼّت اؾشبٟ٘بي اي

اظ وبضٞبي اضائٝ قسٜ سٛؾٍ قطوز وٙٙسٌبٖ زض ايٗ زٚضٜ وٝ ٔالن ٞبي الظْ ثطاي دصيطـ ضا وؿت وطزٜ ثٛز٘س ثٝ 

ٚـ ٞبي عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اضائٝ ٔی قٛ٘س. ايٗ َطح ٞبي سسضيؽ ثط اؾبؼ وشبة ٞبي زضؾی ٔٛجٛز ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ض

ديكٟٙبزي زض ايٗ وشبة زض ََٛ زٚضٜ وبضٌبٜ ايجبز ٚ سسٚيٗ قسٜ ا٘س. ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٔی سٛا٘ٙس ثٝ عٙٛاٖ اٍِٛ ٔٛضز 

.اؾشفبزٜ لطاض ٌيط٘س  

 

 تِ رٍش تحليل رفتار مارتزدي عزح درس ًوًَِ

قزآىًام درس:            

ّوشُ تا صذاي مَتاُ هَضَع:           

 زفِ اي ي پيص حيمالس: اٍل راٌّوا

 

 

 

 

 

  



    

 

 ٍُيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذ

 هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    حيغِ هَضَع

 هْارت ّاي تحصيلي            اتيسن مالسيل                     غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي        داراي ػولنزد تاال                         مالهي  

 رفتاري                                                             تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                    

                                                                                                                  اجتواػي/ػاعفي                                                                             

 

 آقٙبيی ثب ٕٞعٜ ثب نساي وٛسبٜٞسؾ وّی:

 اٞساؾ ضـشبضي:

 :جّؿٝ سسضيؽ زا٘ف آٔٛظ لبزض ذٛاٞس ثٛز دبيبٖدؽ اظ 

" ثاٝ زضؾاشی   100ا ثب نساي وٛسبٜ اظ ثيٗ ؾٝ وبضر لاطاض ٌطـشاٝ ثاط ضٚي ٔياع ثاٝ ٔياعاٖ       وبضر ٔطثٌٛ ثٝ ٕٞعٜ ض 1#

  قٙبؾبيی وٙس.

  وّٕٝ ثسٖٚ ٕٞعٜ حسالُ ؾٝ ٔٛضز ضا ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وٙس. 5وّٕٝ زاضاي ٕٞعٜ  ٚ  5اظٔيبٖ ِيؿشی ٔشكىُ اظ   2#

  .ٕٞعٜ ضا زض دبيٝ ٔٙبؾت لطاض زٞساظ ثيٗ حطٚؾ لطاض ٌطـشٝ ثط ضٚي سبثّٛ دبيٝ ٞبي ٕٞعٜ ضا سكريم زٞس ٚ  3#

وبضر، وبضر ٔطثٌٛ ثٝ ٕٞعٜ ثب نساي وٛسبٜ ضا ثٝ زضؾشی سكريم زٞس ٚ جسا  5اظ ٔيبٖ ٔجٕٛعٝ اي ٔشكىُ اظ  4#

  وٙس.



    

 

 .ٓ ضيرشٝ قسٜ يه وّٕٝ زاضاي ٕٞعٜ ضا ثٝ زضؾشی ثط اؾبؼ قٕبضٜ ضٚي وبضر ٔطست وٙسٞ اجعا ثٝ 5#

 سحّيُ آٔٛظقی:

 :ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی 

 آٌبٞی  زا٘ف آٔٛظ اظ ٔفبٞيٓ ٚ اَالعبر  شيُ إَيٙبٖ ثيبثس: ثبيس ٘ؿجز ثُٝ اظ قطٚ  آٔٛظـ ٔعّٓ لج

 ٔفْٟٛ ثبال ٚ دبييٗ، ثرف وطزٖ ٚ نسا وطزٖٔفبٞيٓ: 

 آقٙبيی ثب نساي وٛسبٜ  ِ ُ   َ 

 سٛا٘بيی ذٛا٘سٖ ٚ يب سكريم وّٕبر

 :حيح زا٘ف آٔٛظ ثؿشٝ ثٝ ثط٘بٔاٝ سماٛيشی زض   $سصوط: دؽ اظ ٞط ٌبْ آٔٛظقی زض ثطاثط دبؾد ن ضٚـ آٔٛظـ

٘ظط ٌطـشٝ قسٜ ثطاي اٚ ٚؾُح اضسجبَی ٔی سٛاٖ اظ سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي اِٚيٝ،  ب٘ٛيٝ $غسٖٛ ٚ ؾشبضٜ ٚ ثطچؿت 

ٖ  $ٚ...# ٚ سمٛيز وٙٙسٜ ٞبي اجشٕبعی  اؾاشفبزٜ واطز. ؾاُح     #ثؽُ وطزٖ، ذٙسيسٖ،آـطيٗ ٌفاشٗ، زؾاز ظز

 .قسٖ ٚ يب زؾز ظزٖ ٚ ٞٛضا ٌفشٗ زض ٘ظط زاقشٝ ثبقيسحؿبؾيز حؿی ـطز ضا زض ثطاثط ثؽُ 

اٍِٛ زٞی : ثب سٛجٝ ثٝ ظ٘جيطٜ اي ثٛزٖ آٔٛظـ، وّٕٝ زاضاي ٕٞعٜ ا٘شربة ٔی قٛز ٚ سٛؾاٍ ٔعّآ ثاط ضٚي     -1

ٞط ثبض ثركای اظ آٖ ضا   ،ٚايز ثطز ٘ٛقشٝ ٔی قٛز. زا٘ف آٔٛظ ٞسايز ٔی قٛز سب اظ ضٚي اٍِٛي وبُٔ وّٕٝ

اضائٝ ٔای   زا٘ف آٔٛظسمٛيز وٙٙسٜ ٔٛضز سٛاـك يب غسٛ٘ی ثٝ عٙٛاٖ سمٛيز وٙٙسٜ ثٝ  ٌْبوبُٔ وٙس.  ثب َی ٞط 

 قٛز. 



    

 

 زاقاٗ آٔاٛظ  وّٕٝ ٞبي زاضاي ٕٞعٜ وٛسبٜ ثط ضٚي وبضر ٘ٛقشٝ قسٜ ٚ سه ثٝ سه ثطاي  ٔكبٞسٜ سهٛيطي: -2

 ذٛا٘سٜ ٔی قٛ٘س ٚ اظ ٚي ذٛاؾشٝ ٔی قٛز سب دؽ اظ قٙيسٖ ٞط وّٕٝ آٖ ضا سىطاض وٙس.

$ساصوط: جّٕاٝ ٞاب ؾابزٜ ٚ وٛسابٜ       دؽ اظ ٔكبٞسٜ عيٙی سهٛيط ثب ظثب٘ی ؾبزٜ ثٝ ثحش ٔی دطزاظز:  :عّٓثحش ٔ -3

 ٞؿشٙس. ثيٗ ٞط جّٕٝ يه ٔىش حسالُ زٜ  ب٘يٝ اي ٚجٛز زاضز سب زا٘ف آٔٛظ لبزض ثٝ دطزاظـ آٖ ثبقس#.

ض وكايسٜ ٚ قاىُ ٕٞاعٜ اي زض    ثب اؾشفبزٜ اظ اؾاليس ٞبي آٔبزٜ قسٜ دبٚضدٛيٙز سهٛيط لّعٝ اي وٝ اَطاـف زيٛا:

وٙبض زيٛاض وٝ ثب ثبال ٚ دبييٗ دطيسٖ ٔی ذٛاٞس ثٝ ثبالي زيٛاض لّعٝ ثطٚز ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز.  قىُ اِؿ زض ثابالي  

  :لّعٝ ثٝ وٕه اٚ ٔی آيس ٚ اظ اٚ ٔی دطؾس

 اؾٕز چيٝ؟ 

  ٕٞعٜ: جٛاة 

  وبض ٔی وٙی؟ ٝ چ 

  ٔی ذٛاْ ثطْ سٛ لّعٝ 

 چٝ نسايی زاضي؟ عٝ 

 ٞبي سٟيٝ قسٜ وبضر ٕٞعٜ ضا ثٝ اٚ ٘كبٖ زٞس. جب اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞس سب اظ ثيٗ وبضر ّٓ زض ايٗٔع

ٞبي وّٕبر وبضر ٔطثٌٛ ثٝ وّٕٝ ٞابي زاضاي ٕٞاعٜ ضا    دؽ اظ آٖ ٔعّٓ اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞس سب اظ ٔيبٖ وبضر

 جسا وٙس ٚ ثٝ اٚ ثسٞس.

 ثطاي ٘كبٖ زازٖ دبيٝ ٞبي ٕٞعٜ



    

 

يس ٞبي دبٚضدٛيٙز ٔطاجعٝ ٔی وٙيٓ ٚ اؾاليسي ضا وٝ ٘كبٖ ٔی زٞس وٝ ٕٞعٜ ثٝ وٕه اِؿ آٔاسٜ  زٚثبضٜ ثٝ اؾال

زيٛاض ضا ثجيٙس. اِؿ وٓ وٓ ذؿشٝ ٔی قٛز ٚ دبيٝ ٞبي زيٍط زيٍط اؾز ٚ ثب لطاض ٌطـشٗ ضٚي آٖ ٔی سٛا٘س َطؾ 

 ."ٚ"ٚ ثعس   "ئ"حبيط ٔی قٛز ٚ دؽ اظ آٖ   "ي"ثٝ وٕه ٚي ٔی آيٙس ٚ اثشسا 

 ٕعٜ ٔؽٙبَيؿی ضا ثط ضٚي دبيٝ ٔٙبؾت ثٍصاضز.ٞاظ آٖ اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز وٝ دؽ 

           ناسا ٞابي ٔٙبؾات اظ ذاٛز زض     ،زٚثبضٜ ثٝ اؾاليس ٞب ثط ٔی ٌطزيٓ ٚ ثب لاطاض ٌياطي ٕٞاعٜ زض جاب ٞابي ٔرشّاؿ      

 ٔی آٚضز. 

ٕعٜ ثاب ناساي وٛسابٜ ٚ سطويات قاسٜ      ی ضا وٝ ٔطثٌٛ ثٝ وّٕبر ٞيٞب زا٘ف آٔٛظ زض ايٗ ٔطحّٝ ٔی سٛا٘س وبضر

 اؾز ضا ثب ٘كبٖ زازٖ ٔعّٓ دؽ اظ ٚي ٚ يب ثٝ ٕٞطاٜ ٚي ثرٛا٘س.

 ٔی ذٛا٘س. ثعس اجعاء وّٕٝ ضا وٝ ثب قٕبضٜ ٔكرم قسٜ ا٘س دكز ؾط ٞٓ ضزيؿ ٔی وٙس ٚ وّٕٝ وبُٔ قسٜ ضا 

  .ـ ٔی زٞسوٝ وّٕٝ ٞبي زاضاي ٕٞعٜ ضا ثب ٔىش ٞبي زٜ  ب٘يٝ اي ٔی ذٛا٘س ٌٛ يجٍثٝ نساي 

 

 

 ـعبِيز ٞبي جب٘جی:

نساي زا٘ف آٔٛظ دؽ اظ ذٛا٘سٖ ٞط وّٕٝ يجٍ ٔی قٛز  ٚدؽ اظ آٖ ٕٞطاٜ ثب ٘كبٖ زازٖ قىُ وّٕٝ نساي اٚ 

 ٔجسزا درف ٔی قٛز. 

 قعط ذٛا٘ی ٔٙبؾت ثب ٔٛيٛ 



    

 

 ٘مبقی وطزٖ ٚ ضً٘ آٔيعي وّٕبر

قٙيسٖ وّٕٝ اظ جّٕٝ ـعبِياز ٞابي جاب٘جی زض    زض ٔٛضز زا٘ف آٔٛظا٘ی وٝ والْ ٘ساض٘س قٙبؾبيی وبضر ٞب دؽ اظ 

 ٘ظط ٌطـشٝ ٔی قٛز.

، زؾشٍبٜ يجٍ نسا، ٘كبٍ٘ط وّٕبر  ضايب٘ٝوشبة، وبضر ٞبي وّٕبر ٚ نسا ٞبي ٔرشّؿ، ٔٛضز ٘يبظ:  ٚؾبيُ ٚ ٔٛاز

 ثط ضٚي سبثّٛي آٞٙی. ٖٞبي ٔؽٙبَيؿی آٔبزٜ قسٜ ثطاي چؿجب٘سٜ قس ٚ وبضر

 :اضظقيبثی

 اِٚيٝ:  اضظقيبثی 

 .يبززاقز ٔی قٛزٚ دبؾد آٟ٘ب  دطؾيسٜ  اظ زا٘ف آٔٛظاٖر ظيط ثٝ عٙٛاٖ ديف آظٖٔٛ ؾٛاال

ٞب ضا ثرٛا٘س ثاب اياٗ وابض     ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ وّٕبر ٕٞعٜ زاض ضا ثٝ ٚي ٘كبٖ ٔی زٞيٓ ٚ اظ اٚ ٔی ذٛاٞيٓ وٝ آٖ وبضر

 .ٔيعاٖ آقٙبيی ٚي ضا ثب ٔحشٛا ٔی ؾٙجيٓ

 

 سىٛيٙی: اضظقيبثی 

ٓ سب ثرف ٞبي ٔجعاي وّٕٝ ضا جسا اظ ٞٓ ثرٛا٘س ٚ يب وّٕٝ اي ضا دؽ اظ قٙيسٖ سىطاض زض يٕٗ زضؼ ٔی ذٛاٞي

 وٙس.

 ثب سٛجٝ ثٝ اٞساؾ ضـشبضي اجطا ذٛاٞس قس. ٟ٘بيی: اضظقيبثی

 .ٔٛضز اضظيبثی لطاض ٔی ٌيط٘س اٞساؾ ضـشبضي ؾٛاالر ثطٌطـشٝ اظ سٕبٔی زا٘ف آٔٛظاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ



    

 

 TEACCH:رٍش  تا استفادُ اس عزح درس ًوًَِ

 

 اقتصادي-هْارت ّاي اجتواػيًام درس: 

 مٌتزل احساساتهَضَع: 

 ي پيص حزفِ اي يمالس: اٍل راٌّوا

  

 ٍُيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذ

 هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    حيغِ هَضَع

 تحصيلي پيص ًياس  ّاي هْارت           اتيسن مالسيل                     غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي        داراي ػولنزد تاال                         مالهي  

 رفتاري                                                              تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                            

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                                       

 

 

 ٞسؾ وّی: سٛا٘بيی وٙشطَ احؿبؾبر

 اٞساؾ ضـشبضي:

 زا٘ف آٔٛظ دؽ اظ دبيبٖ سسضيؽ لبزض ذٛاٞس ثٛز:

ـيّٓ زعٛاي زٚ زا٘ف آٔٛظ، اظ ٔيبٖ ؾٝ سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ عّٕىطزٞبي ٔرشّؿ، سهاٛيط اَاال     زيسٖدؽ اظ  .1

 زازٖ ثٝ ٔعّٓ ضا ثط ٌعيٙس.



    

 

سهاٛيط زٚض   ،ٔيبٖ ؾٝ سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ عّٕىطز ٞابي ٔرشّاؿ  اظ  ،ٖ ـيّٓ زعٛاي زٚ زا٘ف آٔٛظدؽ اظ زيس .2

 ضا ثط ضٚي ثطز ثچؿجب٘س..آٖ قسٖ اظ ٔحيٍ ثطاٍ٘يعا٘ٙسٜ ضا ا٘شربة وٙس ٚ 

سهاٛيط   ،اظ ٔيابٖ ؾاٝ سهاٛيط ٔطثاٌٛ ثاٝ عّٕىاطز ٞابي ٔرشّاؿ         ،زيٗ ـيّٓ زعٛاي زٚ زا٘ف آٔٛظدؽ اظ ز .3

 ٘ٛقيسٖ آة ضا ثط ضٚي ثطز ثچؿجب٘س.

 ٝ احؿبؾبر ضا ثٝ زضؾشی ثچيٙس.دبظَ نٛضسه ٔطثٌٛ ث .4

زض ثطاثط زضذٛاؾز ٔعّٓ ثطاي ٘كبٖ زازٖ حبِز نٛضر ـطز عهجب٘ی آٖ ضا ثٝ زضؾشی ٕ٘ابيف زٞاس ٚ ياب اظ     .5

 ٔيبٖ زٚ حبِز ثٝ زضؾشی ا٘شربة وٙس.

آٔٛظـ ضا زض ٔيع ٔطثٌٛ ثٝ ـعبِيز ٞبي ٔٙفطز ٚ ٔؿشمُ ا٘جبْ زٞيس. ايٗ ثرف جبيی اؾز وٝ زا٘ف آٔٛظ ـعبِيز ضا 

 ا٘جبْ ذٛاٞس زاز. 

 ٔٛضز ٘يبظ: ٚؾبيُ ٚ ٔٛاز

 ـيّٓ ، سهٛيط، ثطچؿت عطٚؾىی ٚ دبظَ نٛضر

 ٔحيٍ آٔٛظقی: ؾبذز زٞی ثٝلطاض ٌيطي زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ 

 ی وٝ زيس ٚي ضا ٘ؿجز ثٝ ٔحيٍ اَطاؾ ٔحسٚز يَٛض ٔٙفطز ٚ ضٚ ثٝ زيٛاض ثب اؾشفبزٜ اظ دبضاٚاٖ ٞبٝ ث           

  ٔی وٙس.

 ٜاؾز ٚ ٘ٛ  حطوز ٚ جٟز آٖ ٔكرم قسٜ اؾز. ٔحيٍ وٙشطَ قس 

 

 



    

 

 ضزٍع تزًاهِ آهَسضي:

 زض ٘ظط ٌيطي ؾيؿشٓ ـعبِيز ٞبي ا٘فطازي زا٘ف آٔٛظاٖ زاضاي اسيؿٓ ثب سٛجٝ ثٝ قطايٍ ظيط: -اِؿ

  ّٝثٝ ٔعّٓ ٍ٘بٜ وٙس، ٔعاظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز و   ٗ  ٓ ثالـبنّٝ ٔی ٌٛيس ليبـٝ ياه آزْ عهاجب٘ی ايا

اظ زٚ نٛضر يىی قبز ٚ زيٍطي سطجيحب سهٛيطي  ٛيط ـطز عهجب٘ی ضا ثٝ اٚ ٘كبٖ ٔی زٞس. ٌٛ٘ٝ اؾز ٚ سه

ٔای ذاٛاٞيٓ ثاب     : أاطٚظ ازأٝ ٔی يبثاس ٌٛ٘ٝ  ثطاي ايٗ ثرف اظ آٔٛظـ ٔٛضز ٘يبظ اؾز. ُّٔت ايٗعهجب٘ی  

 آقٙب قٛيٓ.  ضـشبضٞبيی ٔٙبؾت زض ظٔبٖ عهجب٘يز 

 دكز ٔيع وبض ٔكرم قاسٜ لاطاض ٌطـشاٝ ٚ    قٛز ثب سساْٚ سٛجٝ  ثطاي ازأٝ ُٔبِت اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی

ـيّٓ زٚ زليمٝ اي ضا ٔكبٞسٜ وٙس. زض ايٗ ـيّٓ زٚ زا٘ف آٔٛظ ثب ٞٓ زضٌيط ٔی قٛ٘س ٚ ٔٛٞبي ٕٞسيٍط  هي

 ."ذٛة ٘يؿز"ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ٚ نسايی ٔی ٌٛيس  ×ضا ٔی وكٙس. زض آذط ـيّٓ عالٔز  

 ٛٔزا٘ف آٔٛظ زض ٔحُ ٔرهٛل ذٛز ـايّٓ  ظ ُّٔت ازأٝ ٔی يبثس:يٕٗ وٛقف ثطاي سساْٚ سٛجٝ زا٘ف آ

وٛسبٜ زيٍطي ٔی ثيٙس وٝ زض آٖ يىی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ جبي زضٌيط قسٖ ديف ٔعّٓ ٔی ضٚز ٚ جطيابٖ ضا  

 " اؾز ذٛة"ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ٚ نسايی ٔی ٌٛيس  √ٌعاضـ ٔی زٞس. زض آذط ـيّٓ عالٔز 

 اُ٘جبق ؾيؿشٓ ٞبي وبضي -ة

: ثب اؾاشفبزٜ اظ عالٔاز ـّاف زا٘اف آٔاٛظ  داؽ اظ       اي سساْٚ سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ ُّٔت ازأٝ ٔی يبثسيٕٗ وٛقف ثط

زضذٛاؾز ٔعّٓ ثطاي ٘كبٖ زازٖ سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ ـعبِيز زضؾز زض ظٔبٖ ثاطٚظ ٔكاىُ، اظ ٚي ا٘شظابض ٔای ضٚز واٝ      

طز ثچؿاجب٘س. ثاب   ثا # ٚ ثاط ضٚي  1ٜ سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ ٔطاجعٝ ثٝ ٔعّٓ ضا زض ٍٞٙبْ ثطٚظ زعٛا ا٘شربة وٙس $سهاٛيط قإبض  

يطز. زض نٛضر ا٘شربة دبؾد ؼّاٍ،  ٌا٘شربة زضؾز سهٛيط يه عالٔز نٛضر ذٙساٖ ثٝ عٙٛاٖ دبزاـ جبيعٜ ٔی 

ؾٛاَ ٔجسزا سىطاض ٔی قٛز سب ظٔب٘ی وٝ زا٘ف آٔٛظ دبؾد نحيح ضا ا٘شربة وٙسٚ ٞسايز ـيعيىی ٚ ؾبيط ٞسايز ٞب 



    

 

$٘ٛقيسٖ آة# ٘ياع   3$ زٚض قسٖ اظ ٔحيٍ # ٚ قٕبضٜ  2ثطاي سهٛيط قٕبضٜ ضا وبض  ٘يع زض ايٗ ظٔبٖ اضائٝ ٔی قٛز. ايٗ

 ا٘جبْ ٔی زٞيٓ سب ٞط ؾٝ سهٛيط ثٝ سطسيت اظ چخ ثٝ ضاؾز چيسٜ قٛ٘س. 

 ؾيؿشٓ ٞبي وبضي: ؾبذز زٞی ٚ چيسٖ -  

 آٔٛظـ ؾيؿشٓ ٞبي وبضي يب جطيبٖ وبض -ز

اضائٝ ٔای قاٛز. دابظَ ضا زض لؿإز      زا٘ف آٔٛظٙٙسٜ ٟ٘بيی ثٝ ـعبِيز ضا زض دٛقٝ اسٕبْ لطاض ٔی زٞيٓ ٚ سمٛيز و

ٞيٓ سب آٖ ضا اظ ؾٕز چخ ثٝ ضاؾز  ثچيٙس. دؽ اظ اسٕبْ وبض عالٔاز  ذٛاآؼبظ ـعبِيز لطاض ٔی زٞيٓ ٚ اظ اٚ ٔی 

 دبيبٖ ضا ثٝ اٚ ٘كبٖ ٔی زٞيٓ سب وبض ضا زض دٛقٝ اسٕبْ لطاض زٞس. 

يه ِيؿز سٟيٝ قسٜ اظ ؾٝ ٌبْ ـٛق ثب اؾشفبزٜ اظ يه ٔساز ـعبِيز ٞبي زا٘ف آٔٛظ ٚ يب ٔطثی ٚي ٔی سٛا٘س ثط ضٚي 

زضؾز ا٘جبْ قسٜ زا٘ف آٔٛظ ضا عالٔز ثع٘س ٚ زض ٔٛضز سىطاض وبض ٚ يب اسٕبْ ٔٛـميز آٔيع آٖ سهٕيٓ ٌيطي وٙس. 

 ايٗ ثطٌٝ ثٝ ٔٙظٛض اضظيبثی ٔی سٛا٘س زض  دطٚ٘سٜ وبضي زا٘ف آٔٛظ ٍٟ٘ساضي قٛز.

 

     

     

 

 دبوز اسٕبْ ـعبِيز 



    

 

  

 

 

 

 

 

  

 



    

 

 

  تِ رٍش اًسجام حسي  عزح درس ًوًَِ 

 ٞٙطزضؼ: ًام 

 ؾبذز وبضر سجطيهٔٛيٛ : 

  ی ديف حطـٝ اييوالؼ: اَٚ ضإٞٙب

  

 ٍُيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذ

 هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    حيغِ هَضَع

 هْارت ّاي تحصيلي            اتيسن مالسيل                     غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي        داراي ػولنزد تاال                         مالهي  

 رفتاري                                                             تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                 

                                                                                                                                اجتواػي/ػاعفي                                                                           

 

 ديف ٘يبظٞبي ـعبِيز: ثطـ ثب اؾشفبزٜ اظ ليچی، چؿت ظزٖ، چؿجب٘سٖ،ٕٞبٍٞٙی ثيٗ چكٓ ٚ زؾز، سبظزٖ

 ؾبيّی ٔب٘ٙس چؿت، ليچی، ٔمٛا ٚ قٙبؾبيی چٙس ضً٘ٚديف ٘يبظٞبي قٙبذشی:قٙبذز اثعاضٞب ٚ 



    

 

 وبضثطي اِؿ :

  حٛاؼ زضٌيط
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ٞسؾ وّی: 

يبزٌيطي ؾبذز 

 سجطيهوبضر 
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ي
ـٟب
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ٔمٛاي ٔٛضز ٘ظط ضا ثٝ اثعبز 

ٔكرم قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ 

 ليچی ثجطز.

% %  %   %  % 

ٔمٛاي ثطيسٜ قسٜ ضا اظ 

ٚؾٍ ثٝ قىّی سب ثع٘س وٝ 

ِجٝ ٞبي آٖ اظ زٚ َطؾ 

 ٞٓ لطاض ٌيط٘س. وبٔال ضٚي

% %  %   %  % 

سهٛيط ا٘شربة قسٜ ضاثب 

 اؾشفبزٜ اظ ليچی ثجطز.
% %  %   %  % 

ثب اؾشفبزٜ اظ چؿت سهٛيط 

ضا زض ٔحُ ٔكرم قسٜ ثط 

 ضٚي ٔمٛا ثچؿجب٘س.

 

% %  %   %  % 

 

زض حاس زٚ زليماٝ ٚ    ايجبز اٍ٘يعٜ: اظ ا٘يٕيكٗ ثطاي ايجبز اٍ٘يعٜ اؾشفبز ٔی قٛز. ظٔبٖ ـيّٓ ثؿيبض وٛسبٜ اؾز

ٞس.  زٚؾاز اظ زضيبـاز   ززض َی آٖ ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز وٝ ـطزي زض ضٚظ سِٛس زٚؾشف ثٝ اٚ وبضر سجطيه ٞسيٝ ٔی 

 وبضر سجطيه ذٛقحبَ ٔی قٛز. 

جطيه. ثايٗ ٞاط جّٕاٝ    سٔعّٓ سٛييحی وٛسبٜ زض ٔٛضز عيس ٘ٛضٚظ ٚ ؾبَ ٘ٛ ٔی زٞس ٚ إٞيز اضؾبَ وبضر 

 ب٘يٝ ثٝ عٙٛاٖ ٔىش ٚجٛز زاضز سب زا٘ف آٔٛظ ثشٛا٘س اَالعبر قفبٞی ضا دطزاظـ وٙس. وٛسبٜ ٚ ؾبزٜ حسالُ زٜ  

 

 ٔطاحُ آٔٛظـ:



    

 

ثطاي زا٘اف   ٖثب ٌصاقشٗ اٍِٛ ثط ضٚي ٔمٛا زٚض آٖ ضا ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبغيه ٔكرم ٔی وٙيٓ سب ثطـ آ .1

ؾابؼ سٛإ٘ٙاسي ٚ   آٔٛظ ثب اؾشفبزٜ اظ حٕبيز ثهطي ثبقس. ايٗ ٔطحّٝ ٚ ؾبيط ٔطاحاُ ضا ٔای ساٛاٖ ثاط ا    

عاللٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ دبٚض دٛيٙز ٚ يب ثب اٍِٛ زٞی سٛؾٍ ٔعّٓ ٚ سىطاض زا٘اف آٔاٛظ ا٘جابْ    

 زاز. 

ٌبْ زْٚ سب ظزٖ اظ ٚؾٍ ٔمٛا اؾز. ثطاي ا٘جبْ نحيح ايٗ وبض ٚ حٕبيز اظ زا٘اف آٔاٛظ ثاطاي ا٘جابْ      .2

اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞيٓ زٚ ٌٛقاٝ ٞآ    ٔٛـميز آٔيع وبض چٟبض ٌٛقٝ ٔمٛا ضا ٘مُٝ ضٍ٘ی ٔی ظ٘يٓ ٚ

ضً٘ ضا ثط ضٚي ٞٓ لطاض زٞس ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ـكبض اٍ٘كز قؿز سب ثع٘س. زض ناٛضسی واٝ زا٘اف آٔاٛظ     

آٔٛظـ ضا ثٝ زضؾشی زضن ٘ىٙس يب ـكبض ضا ثٝ ا٘ساظٜ اي  ٚاضز ٘يبٚضز وٝ ٔمٛا ثٝ زضؾشی سب ثرٛضز، ٔعّٓ 

شی ا٘جبْ زٞس. حشی ٔی سٛاٖ ٚؾٍ ٔمٛا ضا ثب اؾاشفبزٜ ا ظ ذاٍ   ثٝ اٚ وٕه ٔی وٙس سب ايٗ وبض ضا ثٝ زضؾ

وف ٚ يه قی وٙس ثٝ ٘حٛي ذٍ ا٘ساذز وٝ ثشٛاٖ ثب اؾاشفبزٜ اظ آٖ ٔماٛا ضا ثاٝ ضاحشای ٚ زض جٟاز      

 ظز.  زضؾز سب

ٛظ ٔی زٞيٓ ٚ ثطاي حٕبيز اظ ٚي زٚض ٔسهٛيط ا٘شربة قسٜ ثطاي چؿجب٘سٖ ثطضٚي وبضر ضا ثٝ زا٘ف آ .3

 ثٝ ضاحشی اظ ضٚي ٘مُٝ چيٗ ٞب ا٘جبْ قٛز. آٖ سب ثطيسٖ  وٙيٓچيٗ ٞبي لطٔع ٔكرم ٔی آٖ ضا ثب ٘مُٝ 

ثط ضٚي وبضر ٔكرم ٔی ويٙٓ سب زا٘ف آٔٛظ سهٛيط ضا ٔحسٚزٜ ٔكرم قسٜ ثطاي چؿجب٘سٖ سهٛيط  .4

 ضا زض ٕٞبٖ ٔحُ لطاض زٞس. زض ايٗ لؿٕز ـكبض وٕشطي الظْ اؾز سب سهٛيط دبضٜ ٘كٛز ٚ يب ؾط ٘رٛضز. 

ٔبغيه ٞبي ثطاق ٚ يب دفی ضا زض اذشيبض زا٘ف آٔٛظ لطاض ٔی زٞيٓ سب زٚض سهاٛيط ضا   ،سعييٗ وبضر ثطاي .5

ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ سعييٗ وٙس. ثطاي حٕبيز ٔی سٛاٖ ٘مُٝ ٞبيی ضا وٝ زا٘ف آٔٛظ ثبيس سعييٙبر ضا زض آ٘جب 

 ٔكرم وٙيٓ.  ،ا٘جبْ زٞس



    

 

ضا زض وٙبض ؾبيط ٚؾبيّی وٝ ثطاي ساعييٗ ٔاٛضز    سجطيهييٗ وبضر ٔی سٛاٖ ٚؾبيُ سعزض ايٗ ٔطحّٝ اضظـ يبثی اِٚيٝ : 

ثطاي سعييٗ ضا جاسا   ٔٙبؾتاؾشفبزٜ لطاض ٕ٘ی ٌيط٘س زض يه ؾجس ٌصاقز ٚ اظ زا٘ف آٔٛظ زضذٛاؾز وطز سب ٚؾبيُ 

 وٙس. 

٘شابيت   آٔٛظ زض حيٗ ا٘جبْ وبض دطؾف ٞبيی وطز وٝ ؾبزٜ ثبقٙس ٚ ثاط اؾابؼ   زا٘فاضظـ يبثی سىٛيٙی : ٔی سٛاٖ اظ 

 ثچؿجب٘يٓ ثٟشط اؾز؟ وجبلكًٙ سطٜ؟ ضً٘ آٖ آٔٛظـ ضا ازأٝ زاز. ٔثال چٝ ضٍ٘ی ضا زٚؾز زاضي؟ وساْ 

 ضا ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط دكز ؾط ٞٓ ثٝ زضؾشی ٔطست وٙس. سجطيهيبثی ٟ٘بيی: ٔطاحُ ؾبذز وبضر  اضظـ



    

 

 تِ رٍش آهَسش ٍ تزقزاري ارتثاط اس عزيق تصَيز عزح درس ًوًَِ 

 رياضيدرس: ًام   

 ػذدًَيسيهَضَع:    

 ي پيص حزفِ اي يمالس: اٍل راٌّوا

  

 ٍيژگي ّاي هحتَاي اًتخاب ضذ

 هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    حيغِ هَضَع

 هْارت ّاي تحصيلي            اتيسن مالسيل                     غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي        داراي ػولنزد تاال                         مالهي  

 رفتاري                                                              تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                    

                                                                                                                               اجتواػي/ػاعفي                                                                           

 

 ٞسؾ وّی:

 آقٙبيی ثب عسز ٘ٛيؿی اعساز زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ

 ضـشبضي: اٞساؾ

 جّؿٝ سسضيؽ زا٘ف آٔٛظ لبزض ذٛاٞس ثٛز: دبيبٖدؽ اظ 

 س.ٙسهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ چطسىٝ زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ ضا ثٝ قطيه اضسجبَی ذٛز اضائٝ و .1

اظ ٔيبٖ زٚ سهٛيط زاضاي ٔطسجٝ ٞعاض ٚ ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ، سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ ضا ثٝ قطيه اضسجبَی ذٛز  .2

 ثسٞس.



    

 

 وبُٔ وٙس. ،اضظـ ٔىب٘ی ضا وٝ ثطضٚي يه سهٛيط ٕ٘بيبٖ قسٜ اؾز  جسَٚ ،ثب وكيسٖ ذٍ .3

يه عسز ضا وٝ ثٝ نٛضر ؾٝ ضلٓ جسا قسٜ اؾز اظ عسزي وٝ اضلبْ آٖ جسا ٘كسٜ ا٘س ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی  .4

 وٙس ٚ سهٛيط آٖ ضا ثٝ قطيه اضسجبَی ذٛز ثسٞس.

 ذٛز ثسٞس. اضسجبَی قطيه اؾز ثٝيه چه ضا وٝ زاضاي ضسجٝ ٔيّيٖٛ  ٔجّػ ٘ٛقشٝ قسٜ ثطضٚي .5

عسز ذٛا٘سٜ قسٜ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ضا اظ ٔيبٖ زٚ وبضر وٝ ضٚي ٔيع لطاض زاض٘س ثٝ زضؾشی سكريم  .6

 زٞس ٚ وبضر آٖ ضا ثٝ ٔطثی ثسٞس.

وبضر سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ عسزي ضا وٝ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ثٝ نٛضر ضلٓ اضائٝ ٔی قٛز ٚ زض ضٚي ٔيع ثٝ  .7

 ٚ ثٝ قطيه اضسجبَی ذٛز ثسٞس. زطزاضث ،نٛضر حطٚـی آٖ ٚجٛز زاضز 

وٝ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ثٝ نٛضر حطٚـی اضائٝ ٔی قٛز ٚ زض ضٚي ٔيع   ،وبضر سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ عسزي  .8

 ثٝ نٛضر ضلٕی آٖ ٚجٛز زاضز ثٝ قطيه اضسجبَی ذٛز ثسٞس.

زٚ سهٛيط  وبضر سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ عسزي ضا وٝ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ثٝ نٛضر ضلٓ اضائٝ ٔی قٛز اظ ٔيبٖ .9

ضٚي ٔيع وٝ يىی ثٝ نٛضر نحيح ٚ زيٍطي ثٝ نٛضر ؼٍّ ٚجٛز زاضز، ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وطزٜ ٚ ثٝ 

 ٔطثی ثسٞس.

هٛيط ٔطثٌٛ ثٝ عسزي ضا وٝ سٛؾٍ قطيه اضسجبَی ثٝ نٛضر حطٚـی اضائٝ ٔی قٛز اظ ٔيبٖ زٚ سوبضر  .10

 سٞس ٚ ثٝ ٔطثی اضائٝ وٙس.سهٛيط عسزي وٝ ثٝ قىُ ؼٍّ ٚ زضؾز اضائٝ قسٜ ا٘س ثٝ زضؾشی سكريم ث

 

 سحّيُ آٔٛظقی:

 ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی: ٔفْٟٛ عسز، اضظـ ٔىب٘ی، جسا ؾبظي اضلبْ

 ٔٛضز ٘يبظ: ٚؾبيُ ٚ ٔٛاز

سهبٚيط ٔطثٌٛ ثٝ چطسىٝ زاضاي اضظـ ٔىب٘ی ٔيّيٖٛ ٚ ٞعاض، چه ٚ ياب ثطٌاٝ اي ٔكابثٝ ثاب آٖ، اعاساز زاضاي ٔطسجاٝ       

 ٔيّيٖٛ.



    

 

  ضٚـ آٔٛظـ:

بزِٝ سهاٛيط  جشربة قسٜ ثطاي سسضيؽ ضٚـ اؾشفبزٜ اظ سهٛيط ثٝ زٚ قيٜٛ سؿٟيُ وٙٙسٜ آٔٛظـ ٚ ٔضٚـ آٔٛظقی ا٘

اؾز.  ضٚـ ا٘جبْ ـعبِيز آٔٛظـ ايٗ اؾز واٝ ٔعّآ ٚ زا٘اف آٔاٛظ زض ياه قاطايٍ آٔاٛظـ ا٘فاطازي ضٚثاطٚي          

ضٚي ٔيع لطاض زاضز. ٔطثای  ٕٞسيٍط ٔی ٘كيٙٙس. زا٘ف آٔٛظ ثب ايٗ ؾيؿشٓ آقٙب اؾز. زض ايٗ ٔطحّٝ سٟٙب يه سهٛيط ثط 

اظ زا٘ف  حٕبيزاظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞس  وٝ سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ چطسىٝ زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ ضا ثٝ ٚي اضائٝ وٙس. ثطاي 

# ٔكرم قسٜ اؾز. زا٘ف آٔٛظ سمٛيز وٙٙسٜ ديف ثيٙی قاسٜ $زض اياٗ ٔثابَ ياه     √آٔٛظ سهٛيط ثب عالٔز سيه $

 غسٖٛ# ضا زضيبـز ٔی وٙس. 

چطسىاٝ زاضاي ٔطسجاٝ ٞاعاض $ واٝ لاجال ثاٝ ٚي        ،زْٚ ٔعّٓ اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞس واٝ اظ ثايٗ زٚ سهاٛيط   زض ٔطحّٝ 

 آٔٛظـ زازٜ قسٜ اؾز# ٚ زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ، سهٛيط چطسىٝ زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ ضا ثٝ ٚي اضائٝ وٙس. 

ـٝ ٘كسٜ اؾز ٚ اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی زض ٔطحّٝ ثعسي ٔطثی يه سهٛيط اظ چطسىٝ اضائٝ ٔی وٙس وٝ ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ آٖ ايب

ذٛاٞس سب آٖ ضا ايبـٝ وٙس.  زا٘ف آٔٛظ ثبيس ؾٝ ذٍ ضا وٝ ثٝ قىُ ٘مُٝ چيٗ ثطاي حٕبيز اظ ٚي ثاط ضٚي سهاٛيط   

سمٛيز وٙٙسٜ ثبض زيٍط ثٝ زا٘ف آٔٛظ اضائاٝ   ،وكيسٜ قسٜ ا٘س ضا ثٝ ٞٓ ٚنُ وٙس. ثب وبُٔ وطزٖ جسَٚ اضظـ ٔىب٘ی

 ٔی قٛز. 

ٚ سهٛيط ضا زض اذشيبض زا٘ف آٔٛظ لطاض ٔی زٞس ٚ اظ ٚي ٔی ذٛاٞس سب سهٛيطي ضا وٝ زض آٖ اضلبْ ثٝ زض ازأٝ ٔطثی ز

سمٛيز وٙٙسٜ ثاٝ ٚي اضائاٝ ٔای     ،قىُ ؾٝ ضلٓ جسا قسٜ ا٘س ضا قٙبؾبيی وٙس. ٚ دؽ اظ جسا ؾبظي ٔٛـك زا٘ف آٔٛظ

 قٛز. 



    

 

زا٘ف آٔٛظ اضائٝ ٔی وٙس ٚ ٔجّػ ضا ٔی ذٛا٘اس.   زض ازأٝ ٔعّٓ سهٛيط يه چه ضا وٝ زض آٖ ٔجّػ آٖ ٔيّيٖٛ اؾز ثٝ 

زض ايٗ ظٔبٖ اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز وٝ ثيٗ زٚ چه زاضاي ٔجّػ ٞعاض ٚ ٔيّيٖٛ ، چه زاضاي ٔجّػ ٔيّياٖٛ ضا  

 ثٝ زضؾشی جسا ؾبظي وٙس ٚ ثٝ ٚي ثسٞس. سمٛيز وٙٙسٜ اضائٝ ٔی قٛز.

زض آٖ ثب ٔبغيه اعساز ضا ثٝ ٘بْ آٟ٘ب ٚنُ وٙس ٚ ثطاي ايٗ وابض   زض ايٗ ٔطحّٝ وبضسی ثٝ زا٘ف آٔٛظ اضائٝ ٔی قٛز سب

ضاي ٔطسجاٝ اضظقای   اانالح ٔی قٛز. دؽ اظ آٖ ياه وابضر ز   ٚيدبزاـ زضيبـز ٔی وٙس ٚ وٛقف ٞبي ٘بزضؾز 

، وابضر  ٔيّيٖٛ ضا وٝ ثٝ قىُ حطٚـی ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز ثٝ ٚي ٔی زٞس ٚ اظ ٚي ٔای ذٛاٞاس واٝ اظ ثايٗ زٚ وابضر      

 ضا ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وٙس.سمٛيز وٙٙسٜ اضائٝ ٔی قٛز.  ٔطثٌٛ ثٝ آٖ

ٖ     زا٘فزض ايٗ ٔطحّٝ عىؽ ٔطحّٝ لجُ عُٕ ٔی قٛز ٚ  ثاط   ،آٔٛظ دؽ اظ ٔكابٞسٜ وابضر عاسز زاضاي اضظـ ٔيّياٛ

 وبضر حطٚـی ٔطسجٍ ثب آٖ ضا ثيٗ زٚ وبضر زيٍط ديسا ٔی وٙس.  ،اؾبؼ ضلٓ

عساز غسٖٛ ٞبي ثطاثط ثاب  سشفبزٜ زض ايٗ ضٚـ ثٝ ايٗ قىُ اؾز وٝ سمٛيز وٙٙسٜ: جسَٚ سمٛيز وٙٙسٜ غسٛ٘ی ٔٛضز اؾ

ٞبي ٔٛجٛز زض ايٗ آٔٛظـ زض ٟ٘بيز لبثُ سعٛيى ثاب ٔٛلعياز ٚ ـعبِياز ٞابيی اؾاز واٝ ثاط اؾابؼ          ٔجٕٛعٝ ٌبْ

 ٔهبحجٝ ثب ٚاِسيٗ ٚ يب قٙبذز اظ ذٛز زا٘ف آٔٛظ زض ٘ظط ٌطـشٝ قسٜ ا٘س.

 اٍِٛزٞی سٛؾٍ ٔعّٓ:

 قف ضلٕی آقٙب قسٜ ايٓ. سب ثٝ حبَ ثب اعساز

 از ثعضٌشط ضا يبز ثٍيطيٓ.سحبال لهس زاضيٓ سب قٙبؾبيی اع

 ثطاي ا٘جبْ ايٗ وبض ثبيس عسز ضا ثٝ چطسىٝ ٔٙشمُ وٙيٓ.، 3759112ٔثُ عسز 



    

 

 ثبظي:

ٓ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ چطسىٝ ٚ ٟٔطٜ ٞط عسزي ضا وٝ ٔبيُ اؾز ثشٛا٘س ثؿبظز ٚ يب ثب چطسىٝ ثبظي وٙس ٚ ٟٔطٜ ٞب ضا ضٚي ٞ

 يب زض وٙبض ٞٓ ثچيٙس.

 ٘مبقی:

ٓ ٚ اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞيٓ سب ثب سٛجاٝ ثاٝ اعاساز    يسطؾيٓ ٔی وٙ 4َطح يه چطسىٝ ضا اظ لجُ ثط ضٚي يه وبؼص آ

  ً         ٞابي ٔرشّاؿ ٟٔاطٜ ٞابي ٞاط ٔطسجاٝ ضا ٘مبقای وٙاس.          اضائٝ قسٜ وٝ زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ ٞؿشٙس ٚ ثب اؾاشفبزٜ اظ ض٘ا

 از ضا ثط ضٚي يه جسَٚ زض وٙبض ٚي لطاض زاز.سً ثٙسي ضسجٝ اع٘سط ٚي ض ٕٙبيی ٚ ٞسايز ثيفٔی سٛاٖ ثطاي ضاٞ

 اِٚيٝ: اضظقيبثی

 آيب زا٘ف آٔٛظ ٔفْٟٛ عسز قف ضلٕی ضا ٔی زا٘س؟

 آيب ٔی سٛا٘ساعساز قف ضلٕی ضا ثٝ حطٚؾ ٚ يب ضلٓ ثٙٛيؿس؟

 ضلٓ ؾٝ ضلٓ اظ ؾٕز ضاؾز جسا وٙس؟ضا ؾٝ  ازسآيب لبزض اؾز اع

 ا٘بيی سكريم اعساز ثبالسط اظ ٞعاض ضا زاضز؟سٛ

 سىٛيٙی: اضظقيبثی

ٔاثال ؾاٛاِی واٝ     .يٗ آٔٛظـ ٔيبٖ ٔعّٓ ٚ قبٌطز ضز ٚثسَ ٔی قٛز زض ثط ٔی ٌياطز دطؾف ٚ دبؾد ٞبيی ضا وٝ زض ح

ٔٛظـ دؽ اظ اضائٝ ٞط ثرف جسيس ثالـبنّٝ اظ زا٘ف آٔٛظ دطؾيسٜ ٔی قٛز سب ٞسايز اٚ ثٝ ٔطحّٝ ثعسي ٚيب ٘يبظ ثٝ آ

 سطٔيٕی ضا ٔكرم وٙس.



    

 

 ٟ٘بيی: اضظقيبثی

 .سهٛيط ٔطثٌٛ ثٝ چطسىٝ زاضاي ٔطسجٝ ٔيّيٖٛ ضا ٘كبٖ زٞس

 اظ ٔيبٖ زٚ سهٛيط اعساز، عسزي ضا وٝ ثٝ نٛضر ؾٝ ضلٓ جسا قسٜ اؾز ضا ٘كبٖ زٞس.

 اظ ٔيبٖ زٚ سهٛيط اظ چه، چىی ضا وٝ ٔجّػ ٔيّيٛ٘ی ثط ضٚي آٖ ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز ضا ٘كبٖ زٞس.

 ر عسزي ضا وٝ ثٝ نٛضر حطٚـی ٕ٘بيف زازٜ ٔی قٛز ضا ثٝ زضؾشی اظ ٔيبٖ ؾٝ وبضر زيٍط قٙبؾبيی وٙس.وبض

 جٛض وطزٖ اعساز حطٚـی ٚ ضلٕی ظيط:

 

 

 

$آٔاٛظـ ثاب اؾاشفبزٜ اظ ضٚـ سحّياُ ضـشابض وابضثطزي، آٔاٛظـ زاضاي         تِ رٍش تزميثاي  عزح درس ًوًَِ 

 سهٛيط ٚ آٔٛظـ ثب اؾشفبزٜ اظ قيٜٛ ا٘ؿجبْ حؿی#ؾبذز،  آٔٛظـ ٚ ثطلطاضي اضسجبٌ اظ َطيك 

 

 فارسيًام درس: 

 آضٌايي تا هقزرات ػثَر ٍ هزٍرهَضَع: 

 ي پيص حزفِ اي يمالس: اٍل راٌّوا

  

 

هشت ميليون و هفتصد و نود و سه هزار و دويست و 

چهار و پنجاه  

0111103 

 يک ميليون و هفتصد هزار و نه صد و دوازده 4112318



    

 

 ُ : ٍيژگي ّاي هحتَي اًتخاب ضذ

 هْارت ّاي مالهي             سغح ضٌاختي داًص آهَس    حيغِ هَضَع

 هْارت ّاي تحصيلي            تيسن مالسيل   ا                  غيز مالهي 

 رفتارّاي ساسضي        داراي ػولنزد تاال                         مالهي  

 رفتاري                                                              تزميثي اس ّز دٍ  

 ارتثاط/گفتار                                                                                      

                                                                                                                                اجتواػي/ػاعفي                                                                               

 

 ٞسؾ وّی:

 آقٙبيی ثب ذٛا٘سٖ، ٘ٛقشٗ ٚ زضن ُّٔت زضؼ ٔمطضار عجٛض ٚ ٔطٚض

 اٞساؾ ضـشبضي:

 :جّؿٝ سسضيؽ لبزض ذٛاٞس ثٛز دبيبٖزا٘ف آٔٛظ دؽ اظ 

وّٕبر جسيس زضؼ ضا وٝ قبُٔ $ضٚثٝ ضٚ، نحٙٝ، ثبعاش، ٘هات# ضا واٝ ثاطضٚي ياه سىاٝ ٔماٛا زض اثعابز          .1

ٞب اقبضٜ  ثب زضذٛاؾز ٔعّٓ  ثٝ زضؾشی قٙبؾبيی وطزٜ ٚ ثب قٙيسٖ ٘بْ ٞط يه ثٝ آٖ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز،  15×24

 وٙس.

وّٕبر جسيس زضؼ ضا وٝ قبُٔ $ضٚثٝ ضٚ، نحٙٝ، ثبعاش، ٘هات# ضا واٝ ثاطضٚي ياه سىاٝ ٔماٛا زض اثعابز          .2

بزٜ ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز، ثب زضذٛاؾز ٔعّٓ  ثٝ زضؾشی سّفظ وٙس. $ضٚـ  سحّيُ ضـشبض وبضثطزي ثاب اؾاشف   15×24



    

 

اظ سىٙيه ظ٘جيطٜ ؾبظي ٔؿشميٓ ٚ ٘ظبْ سمٛيز غسٛ٘ی. حٛاؼ زضٌيط زض ايٗ ثرف داؽ اظ سحّياُ ثاٝ قايٜٛ     

 يىذبضچٍی حؿی عجبضسٙس اظ سٛا٘بيی ثيبٖ، قٙٛايی ٚ ثيٙبيی#. 

٘ٛقشٝ قسٜ اؾز دؽ اظ ذٛا٘سٖ سٛؾٍ ٔعّٓ جسا وٙس ٚ ثٝ ٔعّٓ ثسٞاس   وّٕبر جسيسي ضا وٝ ثطضٚي وبضر .3

حٛاؼ زضٌيط زض ايٗ ثرف ثٝ قيٜٛ يىذبضچٍی حؿی عجبضسٙس  ،سمٛيز غسٛ٘ی ْبزٜ اظ ٘ظب$ضٚـ دىؽ ثب اؾشف

 اظ سٛا٘بيی قٙٛايی، الٔؿٝ، حطوز ٚ ٚيعيز ؾط ٚ ثسٖ #

وّٕبر جسيس ضا زض دبظَ وّٕبر زض جبي ٔٙبؾت ذاٛز لاطاض زٞاس $ضٚـ آٔاٛظـ زاضاي ؾابذز، حاٛاؼ        .4

 ٛالض، سعبزَ، ـكبض ٚ حؽ عٕمی#زضٌيط زض ايٗ ثرف عجبضسٙس اظ سٛا٘بيی الٔؿٝ، ٚؾشيج

وٝ سٛؾٍ ٔعّٓ ذٛا٘سٜ ٔی قٛز ثٝ زضؾشی زض زـشطقبٖ ثٙٛيؿاٙس $ضٚـ   ي ضاوّٕٝ اظ وّٕبر جسيس 4حسالُ  .5

سحّيُ ضـشبض وبضثطزي ثب اؾشفبزٜ اظ سىٙيه ظ٘جيطٜ ؾبظي ٚاضٚ٘ٝ ٚ ٘ظبْ سمٛيز غسٛ٘ی، حٛاؼ زضٌيط: ـكابض،  

 ی، قٙٛايی ٚ الٔؿٝ#.حطوز، ٚيعيز ؾط ٚثسٖ، سعبزَ، ثيٙبيی، عٕم

ثاٝ دابييٗ ثاط ضٚي     ثابال وٝ ثطضٚي ٔيع وبض لطاض ٔی ٌيط٘س اظ ؾٕز چخ ثٝ ضاؾز ٚ ياب اظ  ضا وّٕبر جسيسي  .6

  ٗ واٝ   ِيؿز ٔعب٘ی ٘ٛقشٝ قسٜ لطاض زٞس $ضٚـ آٔٛظـ زاضاي ؾبذز، اضائٝ سمٛيز وٙٙسٜ غسٛ٘ی ثاٝ اظاي ايا

ثيٙابيی، ٚؾاشيجٛالض، سعابزَ، عٕمای،     ز : زضٌياط  وبضر ضا ثٝ زضؾشی ثطضٚي ٔعب٘ی لطاض زٞس. حٛاؼ 3حسالُ 

 الٔؿٝ ٚ ـكبض#.

 سحّيُ آٔٛظقی:

 ديف ٘يبظٞبي قٙبذشی 

آٌبٞی زا٘ف آٔٛظ اظ ٔفبٞيٓ ٚ اَالعبر ٚ ٘يع سٛا٘بيی زض ظٔيٙٝ ٞبي  ٔعّٓ ثبيس ٘ؿجز ثٝلجُ اظ قطٚ  سسضيؽ 

 ظيط إَيٙبٖ حبنُ وٙس:



    

 

 سهبزؾ٘مّيٝ، ذيبثبٖ،  ٔفبٞيٓ ٚ اَالعبر: ٔمطضار عجٛض ٚ ٔطٚض، ٚؾبيُ-

 ٞبي ظطيؿ ثطاي ِٕؽ ٚ ٍ٘بضـ سٛا٘بيی ٞب: ثيٙبيی، قٙٛايی،ٌٛيبيی، ٟٔبضر-

 ٕٞبٍٞٙی ثيٗ چكٓ ٚ زؾز.

 ٔٛضز ٘يبظ: ٚؾبيُ ٚ ٔٛاز

ٔمٛا، ٔبغيه، سهبٚيط ٚ ٕ٘بزٞب، ٔساز، زـشط، وشبة، ٔبوز ٔحشٛي ٔطثٌٛ ثاٝ عاليآ ضإٞٙابيی ٚ ضا٘ٙاسٌی،     

 جبة ثبظي، ٚايز ثطز ا٘فطازي.دبظَ وّٕبر جسيس، ٔبقيٗ اؾ

 ضٚـ آٔٛظـ:

 ثطاي ٘يُ ثٝ ٞسؾ قٕبضٜ يه ٚ زٚ ثٝ سطسيت ظيط عُٕ ٔی قٛز:

ظ٘جياطٜ ؾابظي ٔؿاشميٓ ٔاٛضز      سىٙياه ثطاي آٔٛظـ سّفظ نحيح وّٕبر ضٚـ سحّياُ ضـشابض وابضثطزي ٚ    

ُ زٞٙاسٜ سمؿايٓ ٔای    ضا ثٝ ٞجب ٞبي سكاىي  "ضٚ ثٝ ضٚ"اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌيطز. ثٝ عٙٛاٖ ٔثبَ وّٕٝ ؾٝ ٞجبيی 

غسٖٛ زضيبـز ٔی وٙس ٚ زض ٔطحّٝ زْٚ دؽ "ضٚ "وٙيٓ ٚ زض ٔطحّٝ اَٚ زا٘ف آٔٛظ دؽ اظ سّفظ ٞجبي اَٚ 

غسٖٛ زضيبـز ٔی وٙاس. زض ٔطحّاٝ ؾاْٛ داؽ اظ سّفاظ ناحيح        "ضٚ ثٝ"اظ سّفظ نحيح ٞجبٞبي اَٚ ٚ زْٚ 

 ٔی قٛز. وّٕبر ٘يع ثٝ وبض ٌطـشٝغسٖٛ زضيبـز ٔی وٙس. ايٗ ضٚيٝ ثطاي آٔٛظـ ؾبيط  "ضٚثٝ ضٚ"وّٕٝ 

 ثطاي ٘يُ ثٝ ٞسؾ قٕبضٜ ؾٝ ثٝ سطسيت ظيط عُٕ ٔی قٛز:

زض ايٗ ٞسؾ اظ ضٚـ ثطلطاضي اضسجبٌ ثب اؾشفبزٜ اظ سهٛيط اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ضٚـ ثٝ ايٗ قاىُ ذٛاٞاس ثاٛز    

سياس  وٝ قطيه اضسجبَی زا٘ف آٔٛظ $ٔعّٓ# ضٚثطٚي ٞٓ ٔای ٘كايٙٙس ٚ ضٚي ٔياع زٚ وابضر واٝ وّٕابر ج      

طاض ٔی ٌيطز. قطيه اضسجبَی اظ زا٘ف آٔاٛظ ٔای ذٛاٞاس واٝ ثاٝ عٙاٛاٖ ٔثابَ        لثطضٚي آٖ ٘ٛقشٝ قسٜ اؾز 

وبضر ٔطثٌٛ ثٝ وّٕٝ ٘هت ضا ثٝ ٚي ثسٞس. زض نٛضر دبؾاد اقاشجبٜ اظ جب٘ات زا٘اف آٔاٛظ، وابضر ثاٝ اٚ        



    

 

نحيح ضا ا٘شرابة   ثطٌطزا٘سٜ ٔی قٛز ٚ زضذٛاؾز سىطاض ٔی قٛز. ايٗ وبض سب ظٔب٘ی وٝ زا٘ف آٔٛظ وبضر

ٔی وٙس ازأٝ ذٛاٞس يبـز. زض ايٗ ظٔبٖ سمٛيز وٙٙسٜ ٔٛضز ٘ظط ـطز ثٝ اٚ اضائٝ ٔای قاٛز. اياٗ ـطايٙاس ثاطاي      

 3ٞب اـعٚزٜ ٔی قٛز. يعٙی زٚ وبضر ثٝ  ؾبيط وّٕبر ٘يع ا٘جبْ ٔی قٛز. زض ٔطاحُ ديكطـشٝ سط ثط سعساز وبضر

 وبضر اـعايف ٔی يبثٙس.  4ٚ 

 قٕبضٜ چٟبض ثٝ سطسيت ظيط عُٕ ٔی قٛز:ثطاي ٘يُ ثٝ ٞسؾ 

زا٘ف آٔٛظ دؽ اظ ا٘شمبَ اظ نٙسِی ا٘شظبض ثٝ ـًبي زاضاي ؾبذز وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٕ٘بزٞابيی ٔكارم قاسٜ    

. زا٘ف آٔٛظ زض ٔٛلعيشی لطاض ٔی ٌيطز وٝ زض َی آٖ ثطضٚي يه سبثّٛ چاٛثی $سٟياٝ   قٛزٞسايز ٔی  ،اؾز

ز زض ٔشٗ زضؼ ضا  وٝ ثٝ نٛضر دبظَ َطاحی قسٜ ا٘اس زض وٙابض   قسٜ اظ سرشٝ ؾٝ اليی# وّٕبر جسيس ٔٛجٛ

سبثّٛ ٚ زض ؾٕز چخ وّٕبر ٔٛضز٘ظط ثٝ َٛض وبُٔ زض يه جعجٝ لطاض ٔی ٌيطز. اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی 

ٖ  وّٕبرقٛز وٝ  جابيی واٝ    ضا ثط ضٚي ٔحُ ٔٙبؾت ذٛز ثط ضٚي سبثّٛ لطاض زٞس ٚ دبظَ ضا وبُٔ وٙاس. اظ آ

زٞب آقٙب قسٜ، دؽ اظ اسٕبْ وبض ٕ٘بز دبيبٖ ثٝ ٚي ٘كبٖ زازٜ ٔی قٛز سب ٚي دبظَ ضا زض جعجٝ زا٘ف آٔٛظ ثب ٕ٘ب

وٝ ثٝ ٔسر زٜ زليمٝ ثٝ ثبظي زِرٛاٜ ذٛز زض ٔحُ ثبظي ٚ  زاضزدؽ اظ آٖ زا٘ف آٔٛظ اجبظٜ  اسٕبْ لطاض زٞس.

 اؾشطاحز ثذطزاظز.

 ثطاي ٘يُ ثٝ ٞسؾ قٕبضٜ دٙت ثٝ سطسيت ظيط عُٕ ٔی قٛز:

َٛض وٝ ٔی  ٘ٛقشٗ نحيح وّٕبر اظ ظ٘جيطٜ ؾبظي ٚاضٚ٘ٝ ٚ ٘ظبْ الشهبز غسٛ٘ی اؾشفبزٜ ٔی قٛز. ٕٞبٖ ثطاي

زا٘يٓ ـّؿفٝ اؾشفبزٜ اظ ظ٘جيطٜ ؾبظي ٚاضٚ٘ٝ وٓ وطزٖ ـبنّٝ ثيٗ ا٘جبْ ـعبِيز ٚ زضيبـز سمٛيز وٙٙسٜ اؾز. 

 سط ُّٔت ٔثبِی َطح ٔی قٛز: ثطاي ضٚقٗ قسٖ ثيف



    

 

وّٕٝ ٘هت زض ٔطحّٝ اَٚ ٔعّٓ وّٕٝ ٘هت ضا ثط ضٚي سبثّٛ ٚاياز ثاطز ا٘فاطازي    زض ايٗ ضٚـ ثطاي آٔٛظـ 

س. زض ٔطحّٝ ٌٙبٜ ٔعّٓ آٖ ضا ثٝ زضؾشی سّفظ ٔی وٖ ٔی ٘ٛيؿس ٚ سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ ضا ثٝ آٖ جّت ٔی وٙس. آ

زْٚ ٔعّٓ حطؾ ة ضا دبن ٔی وٙس ٚ اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞس سب داؽ اظ سّفاظ وّٕاٝ سٛؾاٍ ٔعّآ آٖ ضا      

 نت» سمٛيز وٙٙسٜ ثٝ ٚي اضائٝ ٔی قٛز. زض ٔطحّٝ ؾْٛ ٔعّٓ حطؾ  «ة» ُ وٙس. دؽ اظ ٘ٛقشٗ حطؾ وبٔ

ضا دبن ٔی وٙس ٚ اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞس وٝ دؽ اظ قٙيسٖ سّفظ اظ جب٘ت اٚ وّٕٝ ضا وبُٔ وٙس. سمٛيز  «

آٔٛظ ٔی ذٛاٞس وٝ دؽ وٙٙسٜ ثٝ ـطز اضائٝ ٔی قٛز. زض ٟ٘بيز ٔعّٓ وّٕٝ ٘هت ضا دبن ٔی وٙس ٚ اظ زا٘ف 

اظ قٙيسٖ وّٕٝ آٖ ضا ثط ضٚي ٚايز ثطز ا٘فطازي ثٙٛيؿس. زض ا٘شٟب سمٛيز وٙٙاسٜ ٔٙبؾات اضائاٝ ٔای قاٛز.  ثاٝ       

زض َی ـعبِيز ٞبي ٔرشّؿ اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز سب ايٗ وّٕٝ  ،ٛض اـعايف سٛاٖ سعٕيٓ ايٗ وّٕٝظٔٙ

 ٔرشّؿ ثٙٛيؿس.ضا ثط ضٚي وبؼص، ٔبؾٝ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ 

 ثطاي ٘يُ ثٝ ٞسؾ قٕبضٜ قف ثٝ سطسيت ظيط عُٕ ٔی قٛز:

ضا واٝ ثاٝ    يزا٘ف آٔٛظ ثٝ ـًبي زاضاي ؾبذز سيچ ثطزٜ ٔی قٛز ٚ اظ اٚ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز سب وّٕبر جسياس 

ٖ   نٛضر وبضر  يٞاب ٚناُ وٙاس . ثطلاطاض     ٞبي ٔجعا ٘ٛقشٝ قسٜ ا٘س ثب ِيؿز جّٕٝ ٞبي ٔطثٌٛ ثاٝ ٔعاب٘ی آ

ّٕبر ٚ ٔعب٘ی ٔی سٛا٘س ثب اؾشفبزٜ اظ ذٍ ٚ يب لطاض ٌيطي وبضر ثط ضٚي جّٕٝ ا٘جبْ قٛز.  داؽ  اضسجبٌ ثيٗ و

اظ اسٕبْ اضائٝ وّٕبر وٝ ٔی سٛا٘س اظ چخ ثٝ ضاؾز ٚ يب اظ ثبال ثٝ دبييٗ ثبقس، ـعبِيز زض جعجٝ اسٕبْ لطاض زازٜ 

 ٔی قٛز.

 ٔكبٞسٜ عيٙی: -1

ّت ٔی وٙيٓ ٚ اظ ٚي ٔی ذٛاٞيٓ وٝ ثب اؾاشفبزٜ اظ ياه ٔبقايٗ    سٛجٝ  ضا ثٝ ٔبوز عاليٓ ضإٞٙبيی ٚ ضا٘ٙسٌی ج

 اؾجبة ثبظي زض ايٗ ـًب ثبظي وٙس ٚ ثٝ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطاضر ٘يع سٛجٝ وٙس.



    

 

 ٔكبٞسٜ سهٛيطي: -2

 4زض اضسجبٌ ثب ٔمطضار عجٛض ٚ ٔطٚض ضا وٝ قبُٔ  ،اظ زا٘ف آٔٛظ ذٛاؾشٝ ٔی قٛز سب سهبٚيط ٔطثٌٛ ثٝ يه زاؾشبٖ

 وٙس $اقبضٜ وطزٖ ٘يع وبـی اؾز#. سهٛيط ٔی ثبقس وبُٔ

 دؽ اظ ا٘جبْ ٞط ٔطحّٝ ثط َجك لٛا٘يٗ ظ٘جيطٜ ؾبظي ٔؿشميٓ سمٛيز وٙٙسٜ اضائٝ ٔی قٛز. 

 ثحش ٔعّٓ : -3

 أطٚظ ٔی ذٛاٞيٓ ثب لٛا٘يٗ عجٛض ٚ ٔطٚض آقٙب قٛيٓ.

 ثبيس اَٚ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقشٗ ثعًی اظ وّٕبر ضا يبز ثٍيطيٓ.

 ؾٛاالر ثطاٍ٘يعا٘ٙسٜ:

 حبَ ثطذٛضز زٚ ٔبقيٗ ثب ٞٓ ضا زيسٜ ايس؟ ٝآيب سب ث

 ثٝ ايٗ ثطذٛضز سهبزؾ ٔی ٌٛيٙس. 

ٞٓ ثطذٛضز٘س $ايٗ ؾٛاَ ٕٔىٗ اؾز دؽ اظ ٔكبٞسٜ ياه وّياخ وٛسابٜ اظ ثطذاٛضز زٚ ٔبقايٗ      ٝ چطا ٔبقيٗ ٞب ث

 دطؾيسٜ قٛز#.

 جب٘جی: ٞبي ـعبِيز

ظ ٚي زضذٛاؾز ٔی وٙيٓ وٝ ثٝ سمّيس اظ ٔعّٓ ثبظي:ٔبقيٗ اؾجبة ثبظي ضا زض اذشيبض زا٘ف آٔٛظ لطاض ٔی زٞيٓ ٚ ا

 ثٝ عاليٓ ضإٞٙبيی ٚ ضا٘ٙسٌی سٛجٝ وٙس.



    

 

ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ اـعاض دبٚض دٛيٙز يه زاؾشبٖ اجشٕبعی َطاحای ٔای قاٛز. زض يإٗ ٕ٘ابيف ٞاط اؾااليس ٔعّآ         

 سٛييحبسی ٔی زٞس ٚ اظ زا٘ف آٔٛظ ؾٛاالر ؾبزٜ اي ٔی دطؾس.

 .يٓ وٝ عاليٓ ضإٞٙبيی ٚ ضا٘ٙسٌی َطاحی قسٜ ضا ضً٘ وٙس٘مبقی: اظ زا٘ف آٔٛظ ٔی ذٛاٞ

 :اضظقجبيی

 اِٚيٝ: اضظقيبثی

 .وّٕبر ظيط ضا ثرٛا٘س ٚ ثٙٛيؿس .1

 اِؿ# ٔمطضار ة# ذيبثبٖ  #سهبزؾ

 .وّٕبر ٔمطضار، ذيبثبٖ ٚ سهبزؾ ضا ثٝ ٔعٙی يب سهٛيط آٟ٘ب ٚنُ وٙس .2

 .بر ظيط ضا ثرٛا٘س ٚثٙٛيؿسٕوّ .3

 ثبعش ،ضٚثطٚ، نحٙٝ 

 سىٛيٙی: ثیاضظقيب

سٛجٝ زا٘ف آٔٛظ ضا ثٝ ازأٝ زضؼ جّت  سبی وٝ ٔعّٓ زض يٕٗ اجطاي زضؼ ا٘جبْ ٔی زٞس يٕٞبٖ دطؾف ٚ دبؾد ٞب

 اضظـ يبثی سىٛيٙی ٔی ثبقس. وٙس ٚ اظ سساْٚ آٖ إَيٙبٖ يبثس

 زض نٛضر ٘بسٛا٘ی زا٘ف آٔٛظ ثٝ دبؾد ٌٛيی ثط٘بٔٝ آٔٛظـ ججطا٘ی ا٘جبْ ٔی قٛز.

 ٟ٘بيی: اضظقيبثی

نحٙٝ ضا ثب نساي ثّٙس ثرٛا٘س ٚ يب زض نٛضر زضذٛاؾز ثٝ زضؾشی جسا  ٚ ّٕبر ضٚثطٚ، ٘هت، ثبعشو .1

 ٞب اقبضٜ وٙس. ٖآؾبظي وطزٜ ٚ ثٝ 



    

 

2.        ٖ ٞاب ضا   دؽ اظ قٙيسٖ وّٕٝ ٞبي ضٚثطٚ، ٘هت، ثبعش ٚناحٙٝ واٝ سٛؾاٍ ٔعّآ ذٛا٘اسٜ ٔای قاٛ٘س، آ

 .ثٙٛيؿس 

 

 ٞب ٚنُ وٙس: وّٕٝ ٞبي ظيط ضا ثٝ ٔعب٘ی آٖ .3
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 هٌاتغ:
 

 #.اسيؿٓ اضظيبثی زضٔبٖ.سٟطاٖ،٘كط زا٘ػٜ.1385ضاـعی،َّعز$ .1

 #. اذشالالر َيؿ اسيؿٓ . سٟطاٖ، ٘كط زٚضاٖ.1390نٕسي، ٔه وب٘ىی $ .2

ب ذٛيی ٘ػاز. ثط٘بٔٝ ضيعي زضؾی، ثطاي سسضيؽ ٚ يض # سطجٕٝ ؼال1990ٌْبِٓ ؾيّٛض، اِىؿب٘سض ٚ ِٛيؽ $ .3

 بٖ لسي ضيٛي.يبزٌيطي ثٟشط. سٟطاٖ، آؾش

 يبثی. سٟطاٖ، ضقس. ٞبي ضـشبضي ثطاي سسضيؽ ٚ اضظـ #. سطجٕٝ أبٖ اهلل نفٛي. ٞسؾ2000ٌطّٚ٘ٙس، ٖ . $ .4

 


