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 درک و فهم( -مهمترین شرط بقای جامعه را بداند. )حیطه شناختی 
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 درک و فهم( -ی بررسی کند. )حیطه شناختی های افزایش یا کاهش جمعیت را در یک نظام فرهنگها و محدودیتفرصت

 تجزیه و تحلیل( -های گسترش فرهنگ را بیان کند. )حیطه شناختی راه

 دانش( -کارکردهای مهّم نهاد خانواده را توضیح دهد. )حیطه شناختی 

 اراشیابی( -)حیطه شناختی  تفاوت گروه دو نفره با سه نفره را بررسی کرده و این رابطه را به عملکرد اجتماعی افراد بسط دهد.

 اراشیابی( -های جمعیتی در ایران را ارایابی کند. )حیطه شناختی اثراث سیاست

 دانش( -کنش اقتصادی را تعریف کند. )حیطه شناختی 

 دانش( -نهاد اقتصادی را تعریف کند. )حیطه شناختی 

 دانش( -های هویت اقتصادی جوامع را بیان کند. )حیطه شناختی ویژگی

 اراشیابی( -های هویت اقتصادی جامعه خود را ارایابی کند. )حیطه شناختی ویژگی
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 نگاران غربی و مستسرقان، چگونه است؟مطابق با تصویر تاریخهویت فرهنگی جوامع اسالمی،  -9

 برخی از آثار مکتوب در خصوص نقد رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب را معرفی کنید. -11

 زدگی و بازگشت به خویشتن چیست؟موضوع مشترک آثاری چون غرب -11

 صحیح    غلطغرافیایی بود.  بازگشت ایران به اسالم، بازگشت به یک خویشتن صرفاً تاریخی و ج -15

 ی ایران به رهبری امام خمینی )ره( چه هویتی یافت؟جامعه -13

 ی ایران با بازگشت به هویت اسالمی، چه موقعیتی در جهان اسالم یافت؟جامعه -14

 پردازان غربی را به بازبینی در نظریات پیشین خود فراخوانده است؟چه عاملی نظریه -12

 نامند؟های زیر را زبان فرهنگی دوم جهان اسالم میبانکدامیک از ز -16

 انگلیسی       ب( ابان عربی           ج( ابان فارسی       د( ترکیالف( ابان 

 کدامیک از اقوام زیر به هنگام حمله به ایران در فرهنگ ایرانی جذب و هضم شدند؟ -17
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ی 
فرآیند یادده

- 
ی

یادگیر
 

فعالیتهای 

قبل از 

 تدریس

در این بخش اا فعالیت معلم در بودو ورود بوه کوالس دارای اهمیوت اسوت.      »

گونه که در طی چند دقیقه معلم بوه اوضواو و احووال کوالس رسویدگی      همان

باید اا نظور اواهر آراسوته،    آمواان هم او را ایر نظر دارند. معلم کند، دانشمی

اش را پشت در کالس گذاشته و وارد شوود.  های رواانهتمیز باشد. تمام دغدغه

او باید با خُلق و خُوی نیکو و رویی گشاده پا در کالس نهود توا رفتوار و اواهر     

 09آمواان آرامش ببخشود و آنهوا را بورای یوک کوالس حودودا        معلم به دانش

 ای آماده کند.دقیقه

-کند و سذس دانوش آمواان سالم میاا ورود به کالس با نام خدا به دانشپس 

کند توا عوالوه بور ایجواد رابطوه عواطفی اا       آمواان را با اسم حضور و غیاب می

آموا اا میزان احوال آنها آگاهی یابد. معلم یک روانشناس است با نگاه به دانش

 گردد.سالمتی و نشاط وی مطلع می

اندااد اا میزان دمای هوا، تهویه مطبوو، ریزش الس میسذس نگاهی به کل ک

احتمالی اشیاء، نظم و ترتیب کالس، وضعیت ااهری کوالس اا قبیول نبوودن    

یابود. توا مطموئن شوود     های پشت پنجره و ... آگواهی موی  اشیاء اضافی در لبه

کند یا وجود اشیاء اضافه باعث عدم تمرکوز  آمواان را تهدید نمیخطری دانش

 شود.آمواان نمیدانش

که به صورت « هویت ایرانی ابعاد جمعیتی و اقتصادی»معلم درس را با عنوان 

 دهد.پاورپوینت آماده کرده نمایش می

کننود.  آمواان به معلم سالم میدانش

دهنود.  به حضور و غیواب جوواب موی   

آمواانی که جلسوه قبول غایوب    دانش

دهنود.  بودند مجوا خود را ارائوه موی  

گوزارش فعالیتهوای درس   هوا  سرگروه

-قبل اعضاء گروه را به دبیر ارائه موی 

 دهند.

 

 

 

آمواان وسایل احتموالی اضوافی   دانش

آوری کورده،  را اا اطرا  کالس جموع 

به کالس در صورت نداشتن نظم، آن 

 کنند.را مرتب می

2 

 دقیقه

 زمان نقش یادگیرنده نقش معلم 

 اندیشه ورزی

ای که هفته قبل برای به درس سؤال برانگیزاننده قبل اا ارائه درس: برای ورود

-تفکر و پژوهش بیشتر مطرح کرده بودیم، را روی دیتاشوو نشوان داده و موی   

 کمیته و کیفیت جمعیت چه اثری در رشد یا افول هویت جامعه دارد؟پرسیم: 

 دانند.خود را در تدریس سهیم می

-با عالقه بیشتری به درس گوش می

 دهند.

گوردد کوه   ها میسخ سؤالبه دنبال پا

در ذهن نقش بسته اسوت کوه تموام    

این مووارد بوه یوک تودریس مولفوق      

کند ایرا مهمتورین مسوئله   کمک می

آمواان به در کالس جلب توجّه دانش

 درس است.

-جواب -کنند آمواان تماشا میدانش

-اند را ارائه میهایی که اا قبل نوشته

منشی پاسوخ سوایر گروههوا را     -کند 

کنند و اگر نظری دارنود  یادداشت می

 کنند.بیان می

2 

 دقیقه
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کند: دبین مبین اسالم در سذس در مورد نظر دین اسالم به جمعیت اشاره می

آیات و احادیثی که به اادواج تشویق کرده موافقت خود را بوا افوزایش موالیود    

ایجواد آراموش و   مطرح کرده ایرا یکی اا نتایج اادواج، عالوه بر حفظ عفا  و 

آسایش داشتن فراند است که در آیات و روایات فراوان به آن اشاره و ترغیوب  

فرماینود:  شده است و اا آن جمله این حدیث معرو  رسول خدا )ص( که موی 

تناکحوا تکثروا )یا تناسلوا( فانی آباهی بکم االمم: اادواج کنید تا فراوان شوید »

 «کنم.ها مباهات میتایرا من به وسیله شما بر سایر ام

دین مبین اسالم نیز خود را طرفدار جمعیت مطلوب و مناسب معرفی کورده و  

در قرآن کریم آیات ایادی وجود دارد که به موضوعات مهّم جمعیتی اا جملوه  

سوره فواطر(، کمیوت جمعیوت در     11سوره شورا و  11اادواج و خانواده )آیه 

( و کیفیت جمعیت نیز در آیات متعدد سوره اسرا 11سوره نوح و  6آیات )آیه 

سوره احقوا ( پرداختوه شوده     11سوره بقره و  133نور،  33قرآن مانند )آیه 

است که هر کدام به نوعی به مسئله جمعیت اشاره دارند )آیات مورد نظر را به 

 دهد.(صورت پاورپوینت نشان می

آموواان بوه تصواویر پاورپوینوت     دانش

دبیر گوش فرا توجه کرده، به سخنان 

دهند. و آدرس آیات قرآن را برای می

 کنند.تحقیق بیشتر یادداشت می

12 

 دقیقه

در این خصوص به عنوان دو ابزار کمک آمواشی بسیار به فهم مطالوب کموک   

 کند.می

تواند رابطه کیفیت و به عنوان مثال فیلم و تصاویر تهیه شده جهت نمایش می

 دارد.هویت بیان میکمیت جمعیت یک جامعه را با 

 دهند.آمواان گوش فرا میدانش

ای بوا  کند که اگر جمعیوت یوک جامعوه   آموا را با این پرسش مواجه میدانش

 آید؟خطر انقراض روبرو شود چه مشکالتی برای جامعه پیش می

کند و نقش اعضوای  نقش آگاهی، تفکر و عمل را در گسترش فرهنگ بیان می

 شود.آمواان جویا میاین امینه اا دانشجهان اجتماعی را در 

دهند و بوه  آمواان گوش فرا میدانش

 دهد.سؤاالت دبیر پاسخ می

کند. نقش افزایش اثرات روانی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل خانواده را بیان می

جمعیت در گسترش جهان اجتماعی را بیان کرده در مورد فرهنگ دو کشوور  

 کند.آمواان پرسش میهند اا دانشپُر جمعیت دنیا، چین و 

هوای تحقوق   الامه تحقق جامعه توحیودی و گسوترش آن را توضویح داده، راه   

 شود.آمواان جویا میجامعه توحیدی را اا دانش

دهنود،  آموواان گووش فورا موی    دانش

هووای تحقووق کننوود و راهمقایسووه مووی

جامعه توحیدی را اا نظر خوود بیوان   

 کند.می

نفره با سه نفره را بررسوی کورده و ایون رابطوه را بوه عملکورد       تفاوت گروه دو 

 دهد.اجتماعی افراد بسط می

 کنند.دهند و مقایسه میگوش می

کارکردهای نهاد خانواده را توضیح داده، عوامل اخوتالل در نهواد خوانواده را اا    

 پرسد.آمواان میدانش

خواهود  آموواان موی  دالیل کاهش فراندآوری جوامع غربوی را گفتوه اا دانوش   

 عوارض آن را در آن جامعه تحلیل کند.

هوای خوود را بوا    آمواان جوواب دانش

 کنند.کمک منشی یادداشت می
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نقش و اهمیت نهاد سیاست را در کاهش و افزایش جمعیوت بررسوی کورده و    

 دهد.های جمعیتی در ایران را توضیح میآثار سیاست

 کند.کنش و نهاد اقتصادی را تعریف می

 کند.های هویت اقتصادی جوامع را بیان میویژگی

 دهند.آمواان گوش فرا میدانش

های هویت اقتصادی جامععه خوود را ارایوابی   خواهد ویژگیآمواان میاا دانش

 کنند.

 پردااند.آمواان به ارایابی میدانش

تهدیوداتی بورای   هوا و  تواند هم فرصتهای نفتی میکند که سرمایهتحلیل می

 اقتصاد کشور فراهم کند.

خواهد آثار آمواان میوابستگی به اقتصاد تک محصولی را توضیح داده اا دانش

 اقتصادی اجتماعی، اقتصاد تک محصولی را بیان کنند.

هووای مربوووط بووه اقتصوواد بووه عکووس

کشورهای تک محصولی توجه کرده و 

 کنند.آثار اقتصادی آن را بیان می

خواهد بیوان  آمواان میهجوم اقتصادی به ایران را بیان داشته و اا دانشتاریخ 

 کنند وایفه و عمل ما در مقابله با این هجوم چیست؟
آمواان با توجوه بوه پاورپوینوت    دانش

 دهند.گوش فرا داده و پیشنهاد می

 کند.یابی افراد در جوامع غربی را بیان میعامل اصلی هویت

 کند.را به عنوان راه نجات ایران و احیای هویت آن بیان میاقتصاد مقاومتی 

آموواان بوه تصواویر پاورپوینوت     دانش

توجه کرده، به سخنان دبیر گوش فرا 

 دهند.می

هوایی اا تقابول   پاشنه آشیل ایرانیان را اا دیدگاه دشمنان بیوان کورده، نمونوه   

 کند.اقتصادی غرب علیه جمهوری اسالمی را بیان می

آموواان بوه تصواویر پاورپوینوت     دانش

توجه کرده، به سخنان دبیر گوش فرا 

 دهند.می

 دست ورزی

اش را بوه  ناموه  خواهد با همان اطالعاتی که دارد شوجره آموا میمعلم اا دانش

صورت درختی رسم کند و نام افراد را بنویسد، سذس در منزل با کمک پودر و  

 تر کند.مادر کامل

-اش را مووینامووهآموووا شووجره دانووش

 نویسد.
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جویی منابع و ذخایر خدادادی را به های صرفهخواهد راهآموا میمعلم اا دانش

 عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی به صورت نمودار رسم کنند.
 کند.جویی را رسم میهای صرفهراه

انودگی  هوای  با توجه به اینکه اسالم دین کامل و جامعی است در همه امینوه 

خواهد آیات اقتصادی قرآن را اا اینترنت آمواان میانسان برنامه دارد، اا دانش

و تحت نظارت دبیر یا استفاده اا کتابهای کتابخانه جستجو کرده و به صوورت  

 بروشور طراحی کنند.

آمواان آیات را پیودا کورده و در   دانش

word کنند. یا با مطالعوه  ذخیره می

 کنند.کتاب بروشور تهیه می

خالقیت توأم 

 با خودباوری

هوا یوک خوط مطلوب     های درس، در مورد هر کدام اا عکوس با توجه به عکس

 بنویسد.
آمواان در موورد اینکوه اا نظور    دانش

-ها چه چیزی را بیان میآنان، عکس
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 نویسند.کند مطلب می

آموواان  انگلیس، اا دانشبا بیان اندگی گاندی رهبر هند در مباراه با استعمار 

-های دیگر ایرانی که به خودباوری در این امینه رسیدهشود نمونهخواسته می

 اند را نام ببرند.اند و به یاری کشورشان شتافته

هوایی را نوام بورده    آمواان نمونهدانش

 کنند.یادداشت می

در اختیوارش  گیری اا مدل اقتصاد مقاومتی اا امکانات موجود مادی که با بهره

 قرار گرفته است بهترین استفاده بهینه را انجام دهد.
جویی و اسوتفاده بهینوه   های صرفهراه

 کنند.را یادداشت می

معلم در مورد کارآفرینی در منزل صحبت کرده، پتانسیل عظیم نیروی جوانی، 

هوا و  عالقهآمواان را بیان کرده و اا آنها در مورد های دانشاستعدادها و توانایی

-پرسد و اینکه چه هنر و خالقیت و ابتکار در کارآفرینی میهایشان میتوانایی

 توانند داشته باشند.

با توجه به عالیوق و استعدادهایشوان،   

تواننود کوارآفرینی   هایی که میامینه

 نویسند.داشته باشند را می

 خودپاالیی
نقش خوود را در ایجواد   با توجه به نقش مسلمانان در ساختن جامعه توحیدی 

بواوری   فرهنگ حق یا باطل و یا حامالن فرهنگ در نظر گرفته و صوفات حوق  

 خود را تقویت کند.

با مطالعوه پیراموون افوراد حوق بواور،      

های موردنظر را در خود بوجود ویژگی

 آورند.می
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 خودارزیابی

آنوان در برابور   معلم در مورد تمودن و فرهنوگ درخشوان ایرانیوان و مقاوموت      

خواهود  دشمنان و اا دست ندادن هویت ملی، مذهبیشان صحبت کورده و موی  

 در این موقع حساس خود را به عنوان جوان ایرانی ارایابی کند.

 11 دهدخود را مورد ارایابی قرار می

 دقیقه

های کموی و کیفوی جمعیوت در یوک جامعوه متعوالی       با توجه به بیان ویژگی

 مورد ارایابی قرار دهد. های خود راویژگی

دهد کوه  خود را مورد ارایابی قرار می

های کیفی فردی را بورای  آیا شاخصه

 ساختن جامعه متعالی دارد؟

 

با توجه به اهمیت تشکیل خانواده و آثار اجتماعی، فرهنگوی و اقتصوادی یوک    

خوود  های ها و تواناییخانواده موفق در جامعه و آثار سوء طالق و تجرد، مالک

 را در تشکیل خانواده ارایابی کند.

هووای خووود را در هووا و توانوواییمووالک

مورد تشکیل خوانواده موورد ارایوابی    

 دهد.قرار می

 

ت
ف و فعالی

تکالی
ی 

ها

ی
تکمیل

 

 تمرینی

کنود  نظارت میآمواان پردااد. معلم بر فعالیت دانشبندی آنچه نوشته با سایر اعضای گروه میدر این قسمت هر سرگروه به جمع

 کند.و سؤاالت و اشکاالت آنان را برطر  می

برای رسیدن به الگوی اقتصاد مقاومتی در طی یک هفته موارد دخول و خورج   

 خود را یادداشت کند.

 جویی و استفاده بهینه اا امکاناتش را بنویسد.های صرفهنمونه

آموا با تهیه یک جدول ارایابی، به تمرین دانش

پردااد و هفتتوه  های خود میعالیتو بااخورد ف

 آورد.بعد می
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 -موقعیتی 

اجتماعی و 

 طبیعی

هویت فرهنگی، اجتماعی اقتصادی کشورهای پُر جمعیت مثل چین و هنود را  

با کشورهای کم جمعیت مقایسه کند و گستره جهان اجتماعی آن را مشخص 

 کند.

آموا تحقیق کرده و به صورت خالقانه بوه  دانش

 آورند.تصویر، بروشور، نشریه و ... میشکل 

پروژه و 

 پژوهش

اند و به هر گروه یک عنووان  آمواان در پنچ گروه، پنج نفری تقسیم شدهدانش

ها شود تا پس اا انجام نتایج آن را برای دیگر گروهتحقیقی و پژوهشی داده می

 بااگو کنند. با استفاده اا سایت رشد،
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 سایت گروه درسی

هوای  های کلی جمعیت نظوام و بررسوی آثوار سیاسوت    یافتن متن سیاست -1

 تاکنون 1331جمعیتی در ایران اا سال 

 ای کمی و کیفی جمعیت با هویتهبررسی رابطه میان ویژگی -1

هووای آن اا دیوودگاه قوورآن و در کووالم  بررسووی نظووام جمعیتووی و ویژگووی  -3

 معصومین.

 های اقتصادی مردم جامعه و نهاد اقتصادی با هویت اقتصادیبررسی کنش -3

بررسی الگوی اقتصواد مقواومتی بوه عنووان تنهوا راه مقابلوه بوا تهدیودات          -1

 اقتصادی دشمنان

-هایی کوه در کوالس تهیوه موی    آینده عالوه بر تکمیل پاورپوینتبرای جلسه 

را نیوز انجوام داده بوه کوالس      190و  196کردند، پیشنهاد دهیدهای صوفحه  

 بیاورند.

هوا را داشوته باشود:    آموا باید این توانوایی دانش

 Windowآشنایی با محیط 

 Wordآشنایی با محیط  -

 Power pointافزار آشنایی با نرم -

 توانایی جستجوی اطالعات در شبکه اینترنت -

قادر به جستجو در پایگواه اینترنتوی در امینوه    

 درس فرهنگ جهانی باشد.

ی
ارزشیاب

 

ی )فهم و 
ی مفهوم

ارزشیاب

استدالل(
 

بهتر است برای جلوگیری اا اتال  وقت چند سؤال هدفمند طراحی شود و در 

آموواان بخوواهیم    ا دانشصورت امکان روی بُرد هوشمند نمایش داده شود و ا

ها پاسخ دهند که البته امان اختصاص یافته بستگی در کمترین امان به سؤال

ها را چوا  کورد یوا اا طریوق     توان سؤالها و تعداد آنها دارد. )میبه نوو سؤال

آموا به آنهوا ارائوه دهنود.( البتوه بوا      افزار معلم دانشسیستم کامذیوتری و نرم

یافته به اراشیابی تشخیصی در الگوهای برتر تودریس   صتوجه به امان اختصا

 امان نباید بیشتر اا ده دقیقه باشد.

دقیقه )تلفیقی اا پرسوش و فعالیوت بورای     19

 جلسه بعد(
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 سؤاالت مطرح شده:

 های جمعیتی یک جامعه را نام ببرید.ویژگی -1

 رابطه بین جمعیت و هویت را بیان کند. -1

 مهمترین شرط بقای جامعه چیست؟ -3

 ی آگاهی، فرهنگ و هویت جهان اجتماعی را ارایابی کنید.رابطه -3

های افزایش و کاهش جمعیت در یک نظام فرهنگوی  ها و محدودیتفرصت -1

 را بررسی کنید.

 دانش( -کارکردهای مهم نهاد خانواده را توضیح دهد. )حیطه شناختی  -6

تفاوت گروه دو نفره با سه نفره را بررسی کرده و این رابطه را بوه عملکورد    -7

 اجتماعی افراد بسط دهد.

 های جمعیتی در ایران را ارایابی کند.اثرات سیاست -8

 کنش اقتصادی را تعریف کند. -0

 نهاد اقتصادی را تعریف کند. -19

 های هویت اقتصادی جوامع را بیان کند.ویژگی -11

 های هویت اقتصادی جامعه خود را ارایابی کند.ژگیوی -11

اقتصواد  ها و تهدیداتی برای تواند فرصتهای نفتی میتحلیل کند سرمایه -13

 کشور فراهم کند.

دالیل کاهش فراندآوری جوامع غربوی را نوشوته و عووارض آن را در آن     -13

 جامعه توضیح دهید.

 ربی را بیان کنید.یابی افراد در جوامع غعامل اصلی هویت -11

 دانند؟اسالمی را چه می دشمنان ایران پاشنه آشیل جمهوری -16

 هایی اا تقابل اقتصادی غرب علیه جمهوری اسالمی را بیان کنید.نمونه -17

هوای دشومنان   الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنووان راه مقابلوه بوا تحوریم     -18

 توضیح دهید.

داده بوه  آمواان به صوورت کتبوی جوواب    دانش

 دهند.معلم برای تصحیح می

 

صول 
ی )مح

ی عملکرد
ارزشیاب

- 

ی(
ی یادگیر

ج و پیامدها
نتای

 

 آامون شناسایی

کشی های دیگری اا نسلآموا بتواند نمونهدانش

 را اا کتابهای تاریخی یا اینترنت بیابد.

 آامون شناسایی 
هر گروه پنج نفره بوه دو گوروه دو و سوه نفوره     

 نویسند.های آن را میتفاوتتقسیم شده و 

 

 آامون شناسایی

هوای توک فرانود،    با توجه بوه انودگی خوانواده   

هوای فرانود، پودر و موادر را     مشکالت و دغدغه

 شناسایی کند.
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 ساای شدهآامون شبیه

خود را در شرایط مانند جنگ تحمیلی ببیند، و 

بیان کند در این شرایط برای پیروای کشوور و  

مذهبی و غلبوه بور مشوکالت    حفظ هویت ملی 

 کرد؟اقتصادی چه می

 

 ساای شدهآامون شبیه

خود را بوه جوای یکوی اا مسوئولین و مودیران      

-کشوری بگذارد و بگوید برای تحقوق سیاسوت  

 کرد؟های جمعیتی نظام چه می

 عملکردی -کتبی  
یووک نامووه بووه مسووئول کشوووری بنویسوود و اا  

 مشکالت هویتی و اقتصادی جوانان بگوید.

 عملکردی -کتبی  
هویت اقتصادی جامعه خوود را ارایوابی و نقود    

 کند.

ی 
ف و فعالیتیهاااا

تکاااالی

ی
پایان

 

 تعیین تکلیف
 کنند.آمواان یادداشت میدانش را برای دوره مرور کنند. 0و  8با توجه به پایان یافتن کتاب درسی درس 

 کنند.آمواان یادداشت میدانش کنند.ها و تکالیف محول شده را برای جلسه آینده تکمیل گزارش

 ثبت گزارش

هوا را در جوای خوود    ها را خاموش کرده و صندلیآمواان رایانهدر پایان  دانش

 کنند.دهند، سذس کارگاه رایانه را ترک میقرار می

های خود را ترک آمواان به آرامی صندلیدانش

 گذارند.کرده و آنها را مرتب بر جای خود می

کند و تکالیف هفته آینده )در معلم نیز گزارش رواانه خود را در دفتر ثبت می

 سذارد.(آموا را یادداشت کرده آنها را به خدا میانجام دانش

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این 

طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
 

 

 

 به نام خدا

 تاریخ:     1های گروه ................................ درس جامعه فعالیت
 

 عملکرد نوع فعالیت و همیاری گروهی نمره ارزشیابی فعالیت پیشینانجام  سمت خانوادگینام و نام ردیف

 ضعیف متوسط خوب  پایانی آغااین  سرگروه  1

        منشی  5

عضو   3

 گروه
       

عضو   4

 گروه
       

عضو   2

 گروه
       



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این 

طرح درس با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .
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