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 ( تِ عٌَاى یه هعلن اگش ضوا تشای دسن داًص آهَصاًتاى ٍلت صشف وٌیذ............25

 (Will be) 4گضیٌِ 

 ( تشای هَسیمی داى ضذى تِ ّواى اًذاصُ توشیي، استعذاد راتی ّن الصه25ِ

 as well as)) 1گضیٌِ 

 ( هي صذایی دس اتاق ًطیوي هی ضٌَم تایذ وسی تَ خًَِ تاضذ24

 (must) 5گضیٌِ 

 ( هي اص دست خَدم خیلی عصثاًی تَدم...........22

 (with) 4گضیٌِ 

 ّن دسستِ ٍلی واستشدضَى تِ ایي صَستِ:  angry aboutدلت وٌیذ 

Angry with someone - which would usually imply feeling or expressing displeasure, disappointment, etc. towards 

them. 

Angry about something. 

 ( تچِ ای وِ تَ سٍدخاًِ افتادُ تَد تَسط هشدی وِ تِ سٍدخاًِ پشیذ ًجات یافت.25

 (saved) 5گضیٌِ 

 ( تحمیمات ًطاى دادُ واسگشاًی وِ دس سٌیي هختلف اضافِ واسی اًجام دادى احتواال اص استشس هضهي ٍ تیواسی سٍاًی سًج هی تشًذ.25

 (suffer) 1گضیٌِ 

 تاّن غشیثِ ّستٌذ دس هَالع اضطشاسی )تحشاًی( توایل تِ وٌاس ّن تَدى داسًذ.حتی اًٍْایی وِ  ( هشدم،25

 (emergency) 5گضیٌِ 

 ( اگش ضوا لصذ داسیذ وِ اًعطاف پزیشی عضالًیتاى سا تْثَد تثخطیذ الصهِ وِ تِ طَس هٌظن ٍسصش وٌیذ.25

 (flexibility) 4گضیٌِ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تشجوِ هتي:

تیي هعلواى ٍ داًص آهَصاى تشای اًگیضش ٍ هَفمیت تحصیلی داًص آهَصاى ٍ ّوچٌیي تشای سفاُ هعلواى هْن است. سٍاتط ضعیف تیي هعلواى ٍ سٍاتط خَب 

علن س تیي هداًص آهَصاى تا هطىالت هذیشیت والس ساتطِ داسد ٍ دلیل هْوی تشای تشن ضغل است. سٍاتط تیي هعلواى ٍ داًص آهَصاى اص تعاهل سٍصاًِ وال

، داًص آهَصاى سا لادس هی ساصد تا احساس اهٌیت ٍ آسایص دس هحیط ّای یادگیشی تىٌٌذ ٍ ٍ داًص آهَصاى ًطات هی گیشد. سٍاتط هثثت هعلن ٍ داًص آهَص

َص دس وطَسّا ٍ هحیط چْاسچَتی تشای هْاست ّای تحصیلی ٍ اجتواعی هْن فشاّن وٌذ. تحمیمات  صیادی دس دًیا اًجام ضذُ تا سٍاتط تیي هعلن ٍ داًص آه

 دس آهَصش سا ًطاى دادًذ. ّای آهَصضی هختلف سا تشسسی وٌٌذ.ّوِ ی ایي تحمیمات اّویت ٍ ًمص هْن سٍاتط هعلن ٍ داًص آهَص

 داًص آهَصاى( اًجام ضذُ، آضىاس وشد هعلواًی وِ تِ داًص آهَصاًطاى عاللِ ًطاى هی دٌّذ تا تیاى ایٌىِ  آًْا تِ 5111تحمیك اخیش وِ تَسط جفشسَى )

تاالیی وسة وشدًذ. تِ گَش دادًذ ٍ ًیاصّای داًص آهَصاى سا واهل ٍ تا دلت دسن وشدًذ، داًص آهَصاًی داضتٌذ وِ دس آصهَى استاًذاسد ضذُ یادگیشی ًوشُ 

خشسٌذی یا ادعاّای هَسد تحث، هعلواى هی تَاًٌذ داًص آهَصاى سا دس پشٍسش ٍسیلِ خَش آهذگَیی ٍ تطَیك داًص آهَصاى تِ طشح سَال خَد دس هَسد 

سا تشای خلك ایذُ ّای داًص آهَصاى  جَ احتشام دس والس دسس سا ایجاد هی وٌذ ٍ تٌاتشایي ٍلتی هعلن عادات رٌّی ٍ ضىل ٍ پاسخ سَاالت ساٌّوایی وٌٌذ.

جِْ تا چالص ّا تیطتش پشداصًذ ٍ دس هَاداسد وِ داًص آهَصاى عویما تِ تفىش تاحتوال تیطتش ّای علوی تفىش تطَیك هی وٌذ،  ضیَُ خَدضاى دستاسُ

 وٌٌذ.پافطاسی 

 ( هتي عوذتا دس هَسد چی تحث هیىٌِ؟51

 تش یادگیشی داًص آهَصاى داًص آهَص ٍ تاثیشآى-سٍاتط هعلن - 5گضیٌِ 

 تِ داًص آهَصاى اضاسُ هیىٌِ themولوِ  - 5گضیٌِ   (51

 داًص آهَص روش ضذُ اًذ تجض:-ّوِ هَاسد صیش دس هتي تِ عٌَاى ًتایج ساتطِ خَب هعلن( 55

 تَسعِ عادات رٌّی هعلواى -1گضیٌِ 

 ( چشا ًَیسٌذُ تِ تحمیك جفشسَى اضاسُ هیىٌِ؟55

 .1تشای حوایت اص ادعاّای هطشح ضذُ دس پاساگشاف  – 5گضیٌِ 

 

 

 

 علی                                                                                                                                         

 1552آتاى هاُ 

 


