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 تاریخ اجرا: .......... نیزم یو آل یمنابع معدنموضوع درس:  شماره طرح درس: .... 

 

دقیقه90مدت اجرا:  

 

  مکان: 22تعداد فراگیران: یازدهمکالس:  مجری: 

 الف: قبــل از تـــــــدریــس

 بندی جدید بلوم تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهاهداف بر اساس 

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 .آشنا شود نیکره زم یو آل یدانش آموز با منابع معدن هدف کلی

اهداف 

 ای مرحله

 ایموجود در اعماق در یآشنا شدن دانش آموز با منابع معدن

 عتیو چرخه بازگشت آن ها به طب یآشناشدن دانش آموز با منابع فلز

 آن یآشنا شدن با نفت خام و کاربرد ها

 کربن دار باتیکربن و ترک یها یژگیآشنا شدن با و

ف
هد

 
ی 

ار
فت

ی ر
ها

ش
وز

آم
 

 اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

 انتظارات در پایان آموزش

 

حیطه و سطح 

 در بلوم

 

 عناصر برنامه درسی ملی

 عمـل و اخـالق تعقـل، ایمـان، علـم،

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

را به عنوان  ایموجود در اعماق در یدانش آموز منابع فلز 

 کند. یم انیفلزات ب نیا یبرا دیمنبع جد کی
 تعقل دانش

 
  * 

موجود در اعماق  یخدادا میدانش آموز منابع عظ

 یبرخ نیتام یبرا دیها به عنوان منبع جد انوسیاق

 کند. یفلزات معرف

 تعقل دانش
 

*  
 

استخراج فلزات و بازگشت آن  ندیدانش آموز چرخه فرا

 را درک کند. عتیها به طب
 تعقل درک و فهم

  
 * 

استخراج و  ندیدر فرا داریتوسعه پا تیدانش آموز به اهم

 ببرد. یپ یاز منابع فلز یبهره بردار
  * تعقل درک و فهم
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طبقه  ریناپذ دیفلزات را در دسته منابع تجددانش آموز 

 .کند یبند
 تعقل درک و فهم

 
  * 

    * علم –تعقل  درک و فهم فلزات را درک کند. افتیباز تیدانش آموز به اهم

از  یکیآن را به عنوان  تیدانش آموز نفت خام و اهم

 درک کند. یدمنابع خدادا
 تعقل دانش

 
  * 

را  یانسان امروز یدر زندگدانش آموز نقش نفت خام 

 کند. انیب
 علم دانش

 
  * 

کربن به عنوان اساس استخوان  یها یژگیدانش آموز و

 .کند انیها را ب دروکربنیه یبند
 *    علم دانش

 یها دروکربنیه شینما یها وهیدانش آموز با ش

 بشناسد.
    * علم دانش

 یمتنوع کربن دار را درک باتیدانش آموز علت وجود ترک

 کند.
    * علم درک و فهم

کربن  یتوسط اتم ها وندیپ لیتشک یدانش آموز چگونگ

 کربن دارد را درک کند. باتیدر ترک
    * علم درک و فهم

 گریکدیرا از  ریدانش آموز آلکان شاخه دار و راست زنج

 دهد. صیتشخ
    * علم –تعقل  لیتحل هیتجز

 یت مطرح شده پاسخ دهد و درباره السوادانش آموز به 

 پاسخ خود بحث کند.
    * علم –تعقل  یابیارزش

 یآمادگ یگروه یها تیانجام فعال یبرا یجسم ثیاز ح

 .آورند یزم را به دست مال
    * عمل مستقل یاجرا

 پیو کل لمیف ی به مشاهده یدانش آموز با توجه کاف

 .پردازد یمرتبط با درس م
    * قالاخ مشاهده

 یمعلم گوش م حاتیقه به توضالدانش آموز با دقت و ع

 .پرسدیدهد و سوال م
    * اخالق دریافت

    * قالاخ واکنشداوطلب  یسالک یها تیانجام فعال یدانش آموز برا
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 .شودیم

مختلف مطالعه  یادمنابع خداد نهیدانش آموز در زم

 .کندیم
  *   تعقل واکنش

لذت  یو گروه یفرد یها تیانجام فعالدانش آموز از 

 برد. یم
    * اخالق واکنش

دوستان خود در گروه احترام  گریدانش آموز به نظرات د

 .گذارد یم
    * اخالق واکنش

 یم شقدمیپ یگروه یها تیدانش آموز در انجام فعال

 شود.
    * اخالق واکنش

تر  قیاطراف شان عم لیدانش آموزان نسبت به مسا دید

 .شود یم

تبلور 

 تیشخص
  *   اخالق

و  لیحل مساله ، مسا یدانش آموز با استفاده از الگو

 .دیمشکالت خود را حل نما
 * اخالق تبلور

 
  

رئوس 

 مطالب

 ایاعماق در یگنج ها 

 و جامعه ستیز طیمح نیفلز ب انیجر 

 زیشگفت انگ یا هینفت هد 

مواد و 

های رسانه

 آموزشی

معلم و دانش  نیب هیتر و دوسو شیمعلم و دانش آموزان به صورت شبکه به هم متصل شده اند تا تعامل ب انهی) را انهیرا

 نتیپاور پو یها دیو اسال لمیف ی،  لوح فشرده حاو یکتاب درس د،یپروژوکتور ، پرده سف دئویآموزان برقرار گردد( ، و

 شماره دار پرسش   ی، کارت ها یقیتشوبرد، جدول  تیوا کی، ماژ ازیکارت امت ر،یشده توسط دب هیته

 

 

بینی  پیش

رفتار 

 ورودی

 معلم:   تیفعال

 . شودیاز درس جلسه گذشته انجام م یشفاه یپرسشها

 آموزان:  دانش تیفعال

 شرکت کنند. ییآموزان پاسخ سواالت را بدانند و فعاالنه در پاسخگو که دانش رودیانتظار م
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ایجاد 

 ارتباط اولیه

 .شودیمتناسب با مناسبت روز آغاز م میالم کیموز کیس با پخش الک

 دانش آموزان یو روح یو دقت در وضع جسمان یم و احوالپرسالس 

 عدم حضور دانش ایکند، متوجه حضور  یآموزان نگاه م که به دانش ی)معلم در حال ابیحضور و غ 

صرفه  مقرون به یو هم از نظر زمان شتریاثرش ب یهم از نظر روان ینگاه ابیشود. حضور و غ یآموزان م

 (است.

 آن رامونیپ یمناسبت روز و صحبت کوتاه انیب 

 هیخواندن آ : 

؛ یعنی خداوند شما را در زمین ... «رَکُمْ فِیهَا وَاسْتَعْمَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ...  »سوره هود آمده است:  16آیه 

 .مین گماشتخلق کرد و شما را به عمارت و آباد کردن ز

 (16 هیسوره هود: آ)

 جهت عقب نماندن از درس  بیدانش آموزان غا ییدانش آموزان راهنما یت احتمالالبه سوا ییگو پاسخ

 ارئه شده در جلسه قبل

 مدرسه و نصب  نیو دادن بازخورد به آن ها و انعکاس دادن آن به مسئول یو گروه یفرد فیتکال یبررس

هر  فعال یگروه ها قیسالن مدرسه به منظور تشو یدر بورد علم یعلمت البروشورها و مقا نیبهتر

که  نیمدرسه با نام دانش آموز، و ا یمیگروه ش یگ و کانال آموزشالمطالب در وب نیس و درج بهترالک

 تعلق دارد. یگروه تیاز نمره مستمر به فعال یبخش

 آموزان: دانش تیفعال

 م متقابل آنهاالپاسخ دانش آموزان و س 

 بیت دانش آموزان غاالو مشک بتیعلل غ حیتوض 

 یبه صورت گروه هیخواندن آ 

 یت احتمالالپرسش سوا 

 شوندیدهند و خوشحال م یخود را ارائه م یها تیفعال. 

ن 
زما

5
 

قه
دقی
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بندی  گروه

مدل و 

ساختار 

 کالسی

که  یشده اند به گونه ا یکه پر کرده اند گروه بند ییبا توجه به پرسش نامه ها یلیسال تحص یدانش آموزان در ابتدا

به  یلیتحص هیپا باشد. هر گروه از دانش آموزان با توجه به حساس بودن یتیشخص دیهر گروه شامل افراد گوناگون از د

انجام از  ریمعلم به غ اریگروه به عنوان  کیگروه خود انتخاب کرده اند. در هر ماه  یرا برا یزشینام انگ کیدلخواه 

و ..................... به عهده  یآموزش رساندن به معلم در امر آموزش، رابط یاریرا مانند یگرید فیوظا یریادگیگروه  فیوظا

 دارند.

 ی، صندل سیس با توجه به روش تدرالک نی. در ا ردیگ یس صورت مالس با توجه به امکانات کالک یو طراح نشیچ

 پذیرد. شکل انجام نیشوند تا تعامل متقابل به بهتر یم دهیچ یلالصورت ه دانش آموزان در حد امکان به

 یها روش

سیتدر  

 در ارائه آموزش ییو رفتار گرا ییساخت گرا هیاستفاده از نظر

 ش،ی، انجام آزما ریت متعدد و تفکر برانگالکند و با پرسش سوا یم فایو مشاور را ا یروش معلم نقش هاد نیدر ا

 دانش آموز را وادار به تفکر و کشف گرید یکمک آموزش لیو استفاده از وسا پیکل ای کاتوریکار ر،یتصو شینما

 یمرحله م 5روش شامل  نیکند. ا یم تیو هدا تیتقو قتیبه حق یابیدست یاو را برا شهیکند و اند یموضوع م

 قرارند: نیاز ا بیراحل به ترتم نینامند. ا یم زین E5روش را  نیشود، ا یآغاز م Eباشد چون هر مرحله با حرف 

 (Engaging)کردن  ریمرحله اول : درگ

 (Expolaration) مرحله دوم : کاوش

 (Explanation)فیمرحله سوم: توص

 (Elaboration)مرحله چهارم: گسترش

 (Evaluation)یابیمرحله پنجم : ارزش

، طرح  یگروه یها تی، پرسش و پاسخ، بحث و فعال یسخنران )مختلف  یاز روش ها یبیترک سیروش تدر

 است که هر(  شی، مباحثه و نما یادسپاریبه  یمفهوم و اصل، الگو ی، الگو ( یگروه یمشارکت جمع)  یاریهم

 رود. یمناسب به کار م یضرورت در جا یکدام به اقتضا

ن:
زما

5
 

قه
دقی
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 جادیروش ا

و تداوم 

زهیانگ  

 (Engaging)کردن ریمرحله درگ

 معلم: تیفعال

از واکنش  یکوتاه لمیرفتار اتم ها ف رامونیپ شتریمطالب ب یریادگیدر دانش آموزان جهت  اقیاشت جادیا یبرا

 شود. یداده م شیاست نما جیمه یدهنده واکنش ها شیعناصر که نما یریپذ

 واریتابلو و د یو موضوع درس بر رو جیمه یاز واکنش ها یریها قبال جمالت و تصاو ذهن شتریب کیتحر یبرا

قرار داده  آنها اریقبال در اخت ریرا که دب یتالو جم رینصب تصاو تیمعلم مسول اریس نصب شده است. گروه الک

 .است، را دارند

 آموزان: دانش تیفعال

 ی(و مکان یهوش بصر). پردازندیم واریتابلو و د ینصب شده بر رو ریو تصاو پیکل یبه تماشا 

  ی(فرد انیهوش م). کنندیم یارتباط برقرار کرده و همکار ریگروه خود و دب یاعضابا 

 ی(و زبان یهوش لفظ) . پردازندیبه بحث و گفتگو در مورد موضوع درس م 

ن 
زما

5
 

قه
دقی

 

 یابیارزش

نیآغاز  

جلسه  نیدرس جلسه قبل و ا نیب یو پل ارتباط دیبه منظور ورود به درس جد یتالسوا ،یصیتشخ یابیبه منظور ارزش 

درس طرح شده  ازیشنیو پ یورود از رفتار یصیتشخ یابیارزش یها سوال گرید ی. به عبارتشودیم دهیاز دانشآموزان پرس

 تا نقطه شروع درس ادامه دارد.

 

 آموزان: دانش تیفعال 

 .شرکت کنند ییسواالت را بدانند و فعاالنه در پاسخ گو هیآموزان به جز سوال آخر، پاسخ بق دانش رود یانتظار م 

 

های مرحله حین تدریس ب: فعالیت  
ده

ما
آ

 
ی

از
س

 قبل از کالس :  

 پروژکتور هماهنگ کند.  ویدیو اتصال به و یآماده ساز یبرا انهیمسئول را

 اف کتاب آماده شود.  ید یپ پیکل لمیشامل ف یکیالکترون یمحتوا

 مرتبط به درس به برد کالس نصب شود یزشیانگ ریتصاو

ن 
زما

5 
قه

دقی
 

س 
در

ه 
رائ

ا

ید
جد

  

های معلم فعالیت های دانش آموزان فعالیت   
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 ندیو فرا ایبستر در یاز کلوخه ها یریو تصاو یپیکل

 شود. یمنابع نشان داده م نیاستخراج فلزات از ا

آن بحث و  رامونیپرداخته و پ لمیف یبه تماشا

 انمی هوش – یهوش بصر) کنند.  یگفتگو م

 (یفرد

 یبحث و گفتگو دانش آموزان ، منابع فلز حیصح تیبا هدا

 ایدر اعماق یها به عنوان گنج ها انوسیو اق ایاعماق در

 شود. یم یمعرف

ش دان رینوبت و احترام به سا تیدانش آموزان با رعا

 یمشاهدات خود به بحث و بررس ونرامیآمشوزان پ

موجود در اعماق  یمنابع فلز تیبا هداپرداخته و 

 دیداز جدها را به عنوان چشم ان انوسیو اق اهایدر

 انیو منابع مهم در استخراج فلزات ب یجهان ترقاب

 (یفرد انمی هوش – یهوش منطق ) کنند. یم

و  افتیباز یاز مراحل استخراج و بهره بردار یریتصاو

 شود. یداده م شینما عتیفلزات رها شده در طب

آن بحث و  رامونیپرداخته و پ لمیف یبه تماشا

 (یفرد انمی هوش – یهوش بصر)کنند. یگفتگو م

بحث و گفتگو دانش آموزان ، به علت  حیصح تیبا هدا

 وانمنابع به عن نیفلزات ا عتیروند کند بازگشت به طب

 شوند. یم یمعرف ریناپذ دیمنابع تجد

آن بحث و  رامونیپرداخته و پ ریتصاو یه تماشاب

 (یفرد انمی هوش – یهوش بصر)کنند. یگفتگو م

 ریدناپذیشود با توجه به تجد یاز دانش آموزان خواسته م

را  یزفل یازباله ه یروش برا نیبودن فلزات مناسب تر

 کنند. انیب

دانش  رینوبت و احترام به سا تیدانش آموزان با رعا

 یث و بررسه بحمشاهدات خود ب ونرامیوزان پآم

را به عنوان  افتیمعلم باز تیپرداخته و با هدا

 انیب یفلز یروش دفع زباله ها نیمناسب تر

 (یفرد انمی هوش – یمنطق وشه ).کننشدیم

در  یشود به صورت گروه یاز دانش آموزان خواسته م

 ونچهم پمت ت قسجمال ینادرست ایو  یمورد درست

 .بحث و گفتگو کنند 22دانشمندان صفحه 

 یو نادرست یخود درست یآموزان در گروه هادانش 

معلشم  تیداکنند سپس با ه یم یت را بررسالجم

 جیگروه ها نتا رینوبت و احترام به سا تیرعا او ب

گروه ها به اشتراک گذاشته  گریخود را با د یگروه

 – یهوش منطق)پردازند. یم یبررس ث وبه بح

 (یفرد انمی هوش
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نفت کشور و نفت  یها شگاهیالاز پا یکیاز  یکوتاه لمیف

 ششود و با توجه بشه آن از دان یداده م شیخام نما

 کنند. فیشود نفت خام را توص یآموزان خواسته م

پرداخته و با توجه به مشاهدات  لمیف یبه تماشا

 – یرهوش بص) کنند. یم فیخود نفت خام را توص

 منطقی( شوه

نفت  یکاربردها رامونیشود پ یاز دانش آموزان خواسته م

دانش  ثو صنعت گفتگو کنند، سپس بح یخام در زندگ

 کند. یم تیهدا حیآموزان به سمت صح

دانش  رینوبت و احترام به سا تیدانش آموزان با رعا

ا ره رروزم یدگاز نفت خام در زن ییاآموزان کاربرده

 (یفرد انمی هوش – یهوش منطق) کنند. یم انیب

کتاب توجه  61شود به شکل  یاز دانش آموزان خواسته م

 نیعلت ا و (نفت خام) اهیس یالکرده و موارد مصرف ط

 .کنند انیرا ب ینامگذار

دانش  رینوبت و احترام به سا تیدانش آموزان با رعا

 – یهوش منطق)د.دهن یت پاسخ مالآموزان به سوا

 (یفرد انیهوش م

به  یشود به صورت گروه یاز دانش آموزان خواسته م

 .پاسخ دهند 10صفحه  دییازمایت خود را بالسوا

ت پاسخ المعلم توجه کرده و به سوا حاتیبه توض

 (یهوش منطق)دهند. یم

به  جیشود با توجه به نتا یاز دانش آموزان خواسته م

 یداریه پاب دنیرس یکنند اتم کربن برا انیدست آمده ب

 دهد. یم لیتشک ییها وندیپ ای وندیچه پ

نوبت و  تیمعلم و با رعا تیهدادانش آموزان با 

 گریخود را با د یگروه جیگروه ها نتا ریاحترام به سا

 یها وندیپ لیها به اشتراک گذاشته و تشک گروه

 یدوگانه و سه گانه را به عنوان روش گانهی ینسالکوا

هوش  )کنند. یم انیاتم کربن ب یداریپا یبرا

 (یفرد انیوش مه – یمنطق

شود با توجه به تعداد الکترون  یخواسته ماز دانش آموزان 

دندان  لالو خ یه اگلول یااتم کربن و پفک ه یتیظرف

درس امروز هر گروه به همراه داشته  ی)که قرار بود برا

تواند  یم دونیداد پکنند هر اتم کربن چه تع یبررس( باشد

 شیل دندان نماالو خ یدهد، آن را با پفک ها لیتشک

 دهند.

به تعداد گروه ها  یموجود بودن مدل مولکولدر صورت )

 (مدل ها استفاده کرد. نیبهتر است از ا

 یتیظرف یبا آزمون و خطا و با توجه به الکترون ها

که هر اتم کربن  ییوندهایاتم کربن تعداد و نوع پ

دهد را به دست آورده و مدل ها را  لیتواند تشک یم

 هوش – یهوش منطق -یهوش بصر) سازند. یم

 فردی( انمی
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گوناگون  یها وهیش 10صفحه  61با توجه به شکل 

 یم یکربن دار به دانش آموزان معرف باتیترک شینما

 شود.

توجه  61معلم به شکل  حاتیدانش آموزان به توض

 هوش) دهند. یمعلم گوش م حاتیکرده و به توض

 (یهوش منطق -یبصر

 61شود با توجه به شکل  یاز دانش آموزان خواسته م

 کنند. انیکربن دار را ب باتیترک یعلت تنوع و گستردگ

معلم توجه کرده و با توجه به  حاتیبه توض

هوش ) دهند.  یمشاهدات خود به سوال پاسخ م

 منطقی( هوش -یبصر

 هیشود با توجه به شکل حاش یاز دانش آموزان خواسته م

 ارا ب ریآلکان شاخه دار و راست زنج 16کتاب صفحه 

 .کنند سهیمقا گریکدی

نوبت و  تیمعلم و با رعا تیدانش آموزان با هدا

آلکان شاخه  سهیدانش آموزان به مقا ریاحترام به سا

 – یهوش منطق ) پردازند. یم ریراست زنج دار و

 (یفرد انمی هوش

خداوند متعال آموزان به قدرت و رحمت  جلب توجه دانش

به  اریخلقت و بخشش مواهب بس یها یدر خلق شگفت

 بشر

خلقت و عظمت  یهایدر مورد شگفت یکنجکاو

 یایاز درس و دن یتر قیخالق آنها ، درک عم

 عتیهوش طب) .یشکر مواهب الله اطراف خود و

 (گرا

 دقیقه 50زمان:  مدت

مجزا بودن  یآن به معنا کیو تفک شود یمطرح م یقیصورت تلف به ها تیفعال نیآموز: ا دانش -معلم یها تیفعال

 شده است استفاده نیچ خاطر از خط نیو به هم رسد یبه نظر نم یآموز است و منطق معلم و دانش یها تیفعال

ت
الی

فع
 

ی 
ها

ش
دان

ه 
قان

ال
خ

 

ان
وز

آم
 

 گریمواد در درسترس د ای ینیچ ریبا کمک خم یمولکول یمدل ها هیته

 و ارائه نظرات خود یسالک یبحث و گفتگوهاشرکت در 

 یلیتکم یها تیج: فعال
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ی
یاب

زش
 ار

 (سیتدر انیدر جر) ینیالف: تکو

 معلم تیفعال

 متفاوت است. گریکدیت گروه ها با الشود. سوا یاز درس به گروه ها داده م یتالسوا

 دانش آموز تیفعال

 یزمان گروه ها پاسخ ها را به اشتراک م انیدهد. و بعد از پا یهر گروه به سوال مربوط به خود پاسخ م

از  یادیبخش ز صورت نیخواهد گرفت. و به ا ازیداده امت یکه به سوال خود پاسخ کاملتر یگذارند. گروه

 شود. یدرس در زمان کوتاه مرور م

 یانیپا یابیب: ارزش

و از هر گروه تقاضا  شودیآموزان ارسال م دانش یبرا یا انهیشبکه را قیاز طر یانیپا یابیسواالت ارزش

شده که  یطراح یبر کار آنها نظارت دارد. برنامه طور زیبه سواالت گروه خود پاسخ دهند. معلم ن شودیم

کسب شده  ازیو امت افتهینادرست بودن پاسخ داده شده اطالع  ایاز درست  عایآموزان پس از پاسخ سر دانش

 .نندیخود را بب

ل 
طو

در 
ن: 

زما
س

دری
ت

 

مع
ج

 
 و 

ی 
ند

ب
ت 

اخ
س

دا
ش 

ن

ید
جد

 

 معلم تیفعال

 .شودیآموزان نشان داده م رمزدار به دانش دیاسال

 آموزان دانش تیفعال

رمز  حیو بعد از پاسخ صح کندیم انیرا ب دهایاسال نینوشته شده در ا میمفاه بیآموزان به ترت دانش

. در آخر کندیم ادداشتیتخته  یبر رو بیمعلم رمزها را به ترت اری میاز افراد ت یکی. شودیمشخص م دیاسال

 .شودیآموزان خوانده م توسط دانش یکل جهینت

ن: کرد. میگان حفظ خواه ندهیآ یرا برا یمنابع خداداد حیبا مصرف صح
زما

ه5
یق

دق
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 (Elaboration)مرحله گسترش

 معلم تیفعال

 .شودیم یمعرف زین یو منابع مناسب شود یآموزان گوشزد م به دانش ریز فیانجام تکال

 آموزان دانش تیفعال

انجام شده در کالس حاضر  فیو تکال قیجلسه بعد با مطالعه و تحق یآموزان برا دانش رود یانتظار م

 .شوند

 شده است. یآموزان طراح که بر اساس نقاط ضعف دانش باشد یم یو گروه یبه صورت فرد فیتکال

 : یفرد فیتکال

 مطالعه شود. دیدرس جد. 6

 .کاربرگ مربوط به درس را انجام دهند. 2

 هیدر دسترس در خانه ته لیبا مواد و وسا 16و  10کربن دار صفحه  باتیاز ترک یملکول ییمدل ها. 1

 .دیکن

 :یگروه فیتکال

 .دیکن قیتحق( 21تارنما صفحه  انیدر م)در مورد. 6

 .دیکن قیتحق یلیفس یمتنوع نفت خام و سوخت ها یربردهادر مورد کا. 2

 .دیارسال کن ریدب E-mailو به آدرس افتهیمرتبط به موضوع درس را  یاتیآ. 1

ن: 
زما

1 
یدق

  قه

بع
نا

ی م
رف

مع
 

 :شتریمطالعه ب یمنابع برا

 منابع فارسی

 مدرسه یمیکانال گروه ش. 6

 http://elearning.roshd.ir. سایت رشد 2

 Wikipedia تیسا. 1

 انیتب تیسا. 1

 googleموتور جستجوگر. 5

 نیمنابع الت

6 .www.RSC.org 

2 .www.Ck62.org 

ن: 
زما

2 
قه

دقی
 

 

http://elearning.roshd.ir/
http://www.rsc.org/

