
 
 

 دیشاب اسیون و رارقرب
 
 



 ؟نتشون مظن ارچ

  هک مینادب دیاب تسخن
 میسیونیم ارچ
 



 الاح
 هقیقد ۵
 میسیونب



 :نتشون مظنم رد گرزب عنام
 عوضوم دوبمک و یگمانربیب
 
 



 :نتشون یلصا دنیآرف ۳
 )prewriting( یسیونشیپ
 )writing( نتشون
 )rewriting( نتشونزاب
 



 :میتسه یدج و میراد تصرف رگا

 میسیونب »هقیقد۲۵« ات ۵ هنازور
 :میتسه ریسم یادتبا رد ای میرادن ینادنچ لاجم رد رگا

 میسیونب »هقیقد۵« ات ۵ هنازور

 
 



 »ورودوموپ« یهرابرد
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 :داهشیپ دنچ
 مهتسکش لد یوت ،سامنیس یهدرپ هی«

 »مهتسشن مدوخ اهنت ،امنیس نیا ِولج
 یسرف نمهب ،رایرهش یابابردیح یسراف یهمجرت زا
 
 
 
 



 هب ،اهناتساد ندناوخ ای نتشون نیح رد«

 ار یناسک ای ،مینیشنیم یرظانم یاشامت
 شوگ یتاوصا هب ،مینکیم تاقالم
 یعیبط ییامنیس نهذ ییوگ :میراپسیم
 زاینیب یملیف ره یاشامت زا ار ام و دشاب
 ».دنک
 یتالچ یناج



 

 الاح
 هقیقد ۵
 میسیونب



 

 دینک رارکت دینک رارکت دینک رارکت

 دیسرتن ندوببیجع زا
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 میسیونب

 



 یسیونهتکن
 میشاب سیونهتکن و نیبهتکن
 :دیمع گنهرف رد هتکن ینعم
 .دیآ تسدهب رکف ناعما و رظن تقد اب هک یقیقد یهلئسم .۱
 .دوش طاسبنا یهیام و دنک ریثأت صخش رد هک یفیطل یهلمج .۲

 



 :هنومن
 مدرم ،دیاهتفگ هچ امش هک درک دنهاوخ شومارف دارفا هک ماهتخومآ نم«
 شومارف زگره اهنآ اما ،دننکیم شومارف دیهدیم ماجنا هک ار ییاهراک
 ».دیاهدرک داجیا یساسحا هچ اهنآ رد هک درک دنهاوخن
 ولجنآ ایام
 و هیده کی ندرک یدنبهتسب دننام نآ ندرکننایب و ینادردق ساسحا«
 ».تسا نآ ندادن
 دراوروترآ مایلیو
 ».متسه مدوخ نمشد نیرتهب نم«
 استیروتسوک ریما



 دشاب دقتعم ناسنا هک تسا نیا ندش تخبشوخ یاههار نیرتهب زا یکی«
 ».دش دهاوخ تخبشوخ یزور ای و تسا تخبشوخ نعقاو هک
 نوبول واتسوگ
 اهنآ کتکت هب ندناسر ررض تمیق هب ار ناگمه یتخبشوخ ناوتیم ایآ
 ؟درک نیمضت
 دیژ هردنآ
 دنامیم یزاوآ اهمغ زا
  یاهملک اهدیما زا
 دنامیم یرعش یگدنز زا و
 یلالج نژیب
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  ات میسیونیم ام

 میشاب اناوت و اپرب و ایوج

 


