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 ۳۱ درس

 زمین های حرکت

 ها سیاره سایر مانند هم زمین. است شمسی ی منظومه های سیاره از یکی زمین که آموختید گذشته سال

 .گردد می خورشید دور به

 . چرخد می نیز خودش دور به خورشید، دور به گردش بر عالوه سیاره این

 

 

 (چرخشی حرکت) خود دور به زمین حرکت

 در هنگام، این در. گیرد می قرار خورشید نور مقابل در آن نیمه ی یک چرخد، می خود دور به زمین وقتی

 شب آنجا در و است دور خورشید از زمین دیگر نیمه ی زمان، همین در. است روز خورشید، به رو ی نیمه

 .است
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   : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

 زمین های حرکت: تدریس موضوع پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۳۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

 درس یکل اهداف

  نیزم یها حرکت با آموزان دانش ییآشنا

  یجزئ اهداف 

 . شوند آشنا نیزم یچرخش حرکت با 

 . شوند آشنا نیزم یانتقال حرکت با 

 . بفهمند را روز و شب آمدن وجود به یچگونگ

 . کنند درک را ها فصل شیدایپ یچگونگ

 شوند آشنا النهارها نصف و مدارها ، استوا خط میمفاه با

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . دهند شرح را نیزم یچرخش حرکت

 . دهند شرح را نیزم یانتقال حرکت

 . بازشناسند گریکدی از را آنها ی جهینت و کنند سهیمقا گریکدی با را نیزم یانتقال حرکت و یچرخش حرکت 

 . دهند حیتوض را روز و شب آمدن وجود به یچگونگ 

 . دهند حیتوض را ها فصل شیدایپ یچگونگ

 .بازشناسند را آنها تفاوت و کنند سهیمقا گریکدی با را النهارها نصف و مدارها استوا، خط میمفاه
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 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 . شوند مند عالقه(  یانتقال و یچرخش) نیزم یها حرکت انواع ی مطالعه به

 .ببرند یپ آن یارزشمند به و کنند توجه روز و شب آمدن وجود به یچگونگ روند به

 . کنند یسپاسگزار بایز فصل چهار از یمند بهره نعمت خاطر به خداوند از

 . کنند توجه مدارها و استوا خط نیب موجود یها تفاوت به

 .کنند توجه النهارها نصف و استوا خط نیب موجود یها تفاوت به

 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 . بسازند یآفتاب ساعت کی ن،یزم یچرخش حرکت مفهوم به توجه با

 .کنند ارائه کالس در و هیته را یگزارش نیزم یانتقال حرکت جهینت مورد در

 .دهند نشان نقش یفایا با را روز و شب آمدن وجود به یچگونگ

 . کنند یطراح شکل کی قالب در را ها فصل آمدن وجود به یچگونگ

 کرهی رو را مکانها معلم ییراهنما بدون و کنند استفاده النهارها نصف و استوا خط کردن دایپ یبرا ییایجغراف کره از

 . کنند دایپ ییایجغراف

 هیته یوارید روزنامه کی دوستانشان با( ها فصل شیدایپ ن،یزم یها حرکت نییتع مباحث مورد در یگروه کار قالب در

 کنند

 یصیتشخ یابیارزش

 : بتوانند اند آورده دست به گذشته سال در که یاطالعات اساس بر

 . ببرند نام را یشمس منظومه یها ارهیس

 . دارد انیجر آن در یزندگ که است یشمس منظومه در ارهیس کدام کنند انیب 

 (.۳۱ درس اول، صفحه شکل.)دهند نشان شکل یرو را دیخورش به ارهیس نیکترینزد و نیدورتر

 

 زهیانگ جادیا

 . میکن یم دایپ تر آسان را آن است، گرفته قرار النهار نصف ای مدار کدام یرو قایدق مکان کی میبدان یوقت

 .کنند یم دایپ آسمان و ایدر در را خود حرکت ریمس و جهت اطالعات، نیا از استفاده با ماهایهواپ و ها یکشت 

  ها دهنده سازمان شیپ

 . شوند آشنا نیزم یچرخش حرکت با

 . شوند آشنا نیزم یانتقال حرکت با

 . بفهمند را روز و شب آمدن وجود به یچگونگ
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 . کنند درک را ها فصل شیدایپ یچگونگ

 .شوند آشنا النهارها نصف و مدارها ، استوا خط میمفاه با

 درس مطالب یسازمانده

                         
 

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت

 پرده)درون را شب که خداست: درس موضوع با ارتباط در یا هیآ ذکر اب،یغ و حضور ،یپرس احوال و سالم با درس شروع 

 یخاص مدار بر و نیمع مقدار به کیهر تا کرد مسخر را ماه و دیخورش و شب ی پرده) درون را را روز و ساخت پنهان روزی(

 ( فاطر سوره ،۳۱ هیآ. )گردند یم

 .بحث شروع و نیزم یانتقال و یچرخش یها حرکت با ارتباط در شنیمیان کی شینما سپس

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 : کنم یم استفاده میت ییکارا و نقش یفایا از بنده 

 .میریبگ ادی را نیزم یها حرکت میخواه یم امروز دیدیفهم شنیمیان نیا دنید از که همانطور ها بچه

 یچی برا شده، دهیکش اونها یرو دیخورش و نیزم عکس که ییکارتها نیا خانم پرسد یم ها بچه از یکی حال نیهم

 هستند؟

 . کالس نییپا دییایب لطفا میمر و زهرا! زیعز یها بچه دیفهم یم االن

  م؟یکن یباز شینما قراره خانم: ترنم

 .ریبگ رو دیخورش پالکارت هم شما جان زهرا ر،یبگ شما رو نیزم پالکارت جان میمر! جالب شینما هی!  بله

 . چرخه یم گرفته رو دیخورش پالکارت که زهرا دور به همزمان و خود دور به گرفته رو نیزم پالکارت که میمر حاال

  که؟یتار موقع چه و ،ینوران نیزم موقع چه نظرتون به! دیکن دقت خوب حرکت نیا به ها بچه

 قرار دیخورش نور مقابل در اون از یا مهین چرخه یم دیخورش دور به نیزم یوقت دیدید شینما یتو که همانطور زانمیعز

 کره زمین

حرکت های 
 زمین

 حرکت انتقالی
حرکت 
 چرخشی

پیدا کردن مکان ها 
 روی کره زمین

مدارها ونصف 
 النهارها

 خط استوا
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 اون از و دهیخورش به پشت که نیزم ی گهید ی مهین و هست روز دیخورش به رو ی مهین هنگام نیا در رهیگ یم

 .هست شب و

 دیبا ندهینما به شما ی نفره۶ گروه هر از و دیکن بحث گمیم که یمباحث به راجع خودتون یها گروه یتو حاال ها بچه خب

 .بده حیتوض گهید یها بچه یبرا رو مبحث اون و کالس نییپا ادیب

 ن؛یزم یچرخش حرکت: اسی گروه 

 ن؛یزم یانتقال حرکت: الله گروه 

 استواء خط: رز گروه 

 مدارها: نرگس گروه

 .النهارها نصف: لوفرین گروه و

 م؟یدار فرصت چقدر خانم: پرسد یم ایهل 

 شده؟ تموم وقتمون که دیگیم ما به خودتون خانم پرسه؟ یم سانیآ زم،یعز ربع کی 

 . زمیعز بله 

 سؤاالت به آنکه نیح در دهند یم حیتوض هم یبرا را درس ها بچه که یربع کی از بعد. دیکن شروع دیتونیم حاال خب

 ( میکنیم درس ی ارائه به شروع دمیم جواب ادیم شیپ آنها یبرا که یمختلف

 ه؟یچ نیزم یچرخش حرکت که بده حیتوض برامون و ادیب کالس نییپا دهیسپ اس،ی گروه از

 ی مهین و رهیگ یم قرار دیخورش نور مقابل آن ی مهین هی چرخه یم خودش دور به نیزم یوقت میدیفهم ما خانم:  دهیسپ 

 ما البته. هست شب دوره دیخورش از که یگرید ی مهین و روز دهیخورش به رو که یا مهین اون ده،یخورش به پشت اون گرید

 نیزم چرخش به. کنه یم حرکت آسمان در دیخورش که میکن یم فکر و میکن ینم حس رو خودش دور به نیزم چرخش

 .شهیم روز و شب آمدن وجود به باعث که. گن یم یچرخش حرکت خودش دور به

  د؟یدار دهیسپ از مورد نیا در یسؤال ها بچه. بود درست جان دهیسپ نیآفر 

 خانم نه

  کشه؟یم طول ساعت چند خودش دور به نیزم گردش دیبگ من به شما حاال 

 .ساعت ۴۵ خانم

 

 

 

 

 ن؟یزم حرکت ای دهیخورش حرکت به مربوط روز طول در دیخورش شدن جا به جا. نیآفر

 .گلم دختر درسته ن،یزم حرکت خانم

  کجاست؟ دیخورش غروب و طلوع مکان 
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 .کنه یم غروب مغرب، در و طلوع مشرق از روز هر دیخورش خانم

 

 یوقت چه رهیگ یم قرار میا ستادهیا ما که یا نقطه یباال میمستق طور به دیخورش که یزمان حاال. خانم ایهل نیآفر هزار

 است؟

 .نیآفر درسته کامال بله ظهره، خانم

 کشه؟یم طول چقدر دیخورش دور به نیزم گردش دور کی جان الهام 

  الهام؟ از داره یسؤال یکس ها بچه. گلم دختر نیآفر. سال کی شهیم که روز ۱۶۴ خانم

 چرخه؟ یم دیخورش دور به فقط نیزم و چرخه؟ ینم نیزم دور به دیخورش خانم پرسه یم رعنا

 ها بچه. چرخه یم دیخورش دور به هم و خودش دور به هم نیزم داده حیتوض هم الهام که همونطور درسته دخترم بله

 ه؟یچ نیزم یچرخش حرکت ی جهینت که میدیفهم پس

 . روز و شب آمدن وجود به خانم 

 ه؟یچ نیزم یانتقال حرکت ی جهینت حاال. زمیعز نیآفر 

 .خانم ها فصل آمدن وجود به

 .درسته کامال

 گفتن؟یم یچ خودش دور به نیزم گردش به ها بچه 

 . نیزم یانتقال حرکت خانم

 . گلم یدخترا شما بر احسنت

  د؟یبد حیتوض برامون رو مبحث کدوم قراره شما جان نایال.  ادیب نایال رز گروه از حاال

  استوا خط:  دهیم جواب نایال

 .مید یم گوش هم ما کن شروع زمیعز خب

 که بفهمند و کنند مطالعه را نیزم سطح بتوانند بهتر نکهیا یبرا دانان یجغراف ها بچه: کنه یم حیتوض به شروع نایال

 یم رسم ییها خط ها نقشه و ییایجغراف یها کره یرو شده، واقع نیزم از قسمت کدام یرو مکان هر قیدق طور به

 . کنند

  هستند؟ یواقع ها خط نیا زمیعز خب

 .ندارند وجود نیزم کره یرو یواقع طور به و هستند یفرض ها خط نیا خانم نه

 . بده ادامه زمیعز حاال

 میتقس یمساو ی مهین دو به رو نیزم و شده دهیکش نیزم ی کره دور به کمربند کی مثل که هیفرض یخط استوا: الینا

 .ندیگو یم یجنوب ی مکرهین و یشمال کرهینم را مهین دو نیا. کنهیم

 ؟یبزن مثال هی ها بچه یبرا یتونیم جان نایال

  آد یم دست به مکرهین تا دو میکن نصف وسط از را هندوانه مثل شکل یکرو جسم کی اگه ، بله 
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 توجه با دیتونیم. استوا خط ه؟یچ کنه یم میتقس یمساو ی مهین دو به رو نیزم که یفرض خط ها بچه پس. درسته نیآفر

 در یشمال ی مکرهین خانم اند؟ گرفته قرار استوا خط قسمت کدام در یجنوب و یشمال ی مکرهین که دیبگ کتاب شکل به

 .نیادگرفتی هم رو موضوع نیا که خوبه یلیخ. دارد قرار استوا خط نییپا در یجنوب ی مکرهین و استوا خط یباال

 آن موازات به که یفرض یها خط و استوا خط به ها بچه: عارفه. بده حیتوض رو مدارها برامون و ادیب عارفه نرگس، گروه از

. است شده میتقس درجه ۰۹ به جنوب قطب و شمال قطب تا و است درجه صفر( ۳) استوا مدار. گن یم مدار اند شده رسم

 . درسته

  درسته؟ گهید داشتن فرق هم با تا دو نیا ه؟یچ مدار و استوا خط که میدیفهم ها بچه حاال پس

 یها خط مدارها یول کرد یم میتقس یمساو ی مهین دو به رو نیزم که بود یفرض خط استوا خانم بله دهیم جواب زهرا

 .اند شده دهیکش جنوب قطب تا استوا از و شمال قطب تا استوا از ،یمساو ی فاصله با که هستند یا گهید یفرض

 د؟ینداشت یمشکل نجایا تا پس خب

 .خانم نه 

 . بده حیتوض را النهارها نصف خوادیم یشاد لوفر،ین گروه از حاال

 نصف نیتر مهم. گنیم النهار نصف رو اند شده دهیکش جنوب قطب تا شمال قطب از که یا گهید یفرض یها خط: یشاد

 تا هم غرب سمت به و درجه ۳۸۹ تا شرق سمت به مبدأ النهار نصف از و بوده درجه صفر که هست مبدأ النهار نصف النهار،

 .شده میتقس درجه ۳۸۹

 

 به مبدأ النهار نصف که دیدون یم شما ها بچه. مبدأ النهار نصف هست؟ کدام النهار نصف نیتر مهم جان عارفه پس

 معروفه؟ یا گهید اسم چه

 .  چینویگر النهار نصف دهیم جواب سحر

 ه؟یچ لشیدل دیدون یم ها بچه

 . کنه یم عبور لندن شهر یکینزد در چینویگر ی دهکده از که چون: دهیم جواب نازیآ 

 .مبدأ النهار نصف کنه؟ یم میتقس یغرب و یشرق ی مهین دو به را نیزم النهار نصف کدام ها بچه

 قرار گروه هر زیم یرو را کره تا چند نیا حاال آوردم کالس به خودم با ییایجغراف کره تا چند دینیب یم که همانطور ها بچه 

 کره یرو رو رانیا کشور حاال. دیبد نشون من به و دیکن دایپ ها کره نیا یرو رو مبدأ النهار نصف و استوا خط شما و دمیم

 کی هم آخر در و ؟یغرب ای و ؟یشرق ؟یجنوب ؟یشمال ی مکرهین دارد؟ قرار مکرهین کدام در که دیبگ من به و دیکن دایپ ها

 رسم آن یرو اهم مبدأ النهار نصف و استوا خط. دیکن مشخص را جنوب قطب و شمال قطب محل آن، یرو و دیبکش رهیدا

 .دیکن

 :الهام. دوستانتون یبرا دیبد حیتوض رو نیزم یانتقال حرکت و کالس نییپا دییبفرما جان الهام ، الله گروه از حاال خب 

 شیدایپ باعث که گن یم یانتقال حرکت خودش دور به نیزم حرکت به چرخه، یم دیخورش و خودش دور به نیزم ها بچه

 .شهیم ها فصل



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

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 سپس و میپرس یم ها بچه از را آنها درس ی ارائه نیح در و کرده هیته درس مباحث با رابطه در را یسؤاالت قبل از 

 نیا. میکن یم دیتأک درس یاساس و مهم نکات بر و نییتب را درس مشکل و مبهم مطالب ارائه را یاضاف و یلیتکم حاتیتوض

 ه؟یچ نیزم یچرخش حرکت: شامل سؤاالت

 کشه؟یم طول ساعت چند خودش دور به نیزم گردش 

 ن؟یزم حرکت ای دهیخورش حرکت به مربوط روز طول در دیخورش شدن جا به جا 

  ن؟یزم حرکت ای دهیخورش حرکت به مربوط روز طول در دیخورش شدن جا به جا

  است؟ یوقت چه رهیگ یم قرار میا ستادهیا ما که یا نقطه یباال میمستق طور به دیخورش که یزمان

  ه؟یچ نیزم یچرخش حرکت ی جهینت

  ه؟یچ نیزم یانتقال حرکت ی جهینت

  گفتن؟یم یچ خودش دور به نیزم گردش به

 .دیبزن مثال ه؟یچ استوا خط

 اند؟ گرفته قرار استوا خط قسمت کدام در یجنوب و یشمال ی مکرهین که دیبگ کتاب شکل به توجه با

 ه؟یچ مدار و استوا خط تفاوت

 معروفه؟ یا گهید اسم چه به و هیچ النهار نصف نیتر مهم
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 کردن نیتمر مهارت

 یرو را مبدأ النهار نصف و استوا خط گروه هر میخواه یم آموزان دانش از و آورده کالس به خود با را ییایجغراف کره چند

 مکرهین ای دارد قرار یشمال ی مکرهین در ندیبگو و کنند دایپ کره یرو را رانیا کشور آموزان دانش نکهیا و. کنند دایپ ها کره

 .یجنوب

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 مورد را درس یاساس و مهم نکات و نییتب را درس مشکل و مبهم مطالب ، میده یم ارائه را درس مطالب از یا خالصه

 را النهارها نصف و مدارها ، استوا خط ،یانتقال حرکت ،یچرخش حرکت:  شامل درس یاصل یها تریت.  میده یم قرار دیتأک

 یحاتیتوض و اند گرفته ادی چه آن از که کنند انیب میخواه یم ها بچه از ترهایت از کدام هر به اشاره با و میسینویم تابلو یرو

 .دهند ارائه مورد نیا در

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 سواالت کتبی صحیح و غلط 

 

 .ندیگو یم النهار نصف را اند شده دهیکش جنوب قطب تا شمال قطب از که یفرض یها خط

 غلط                                                                      حیصح

 لندن شهر یکینزد در چینویگر دهکده از که است أمبد النهار نصف النهار، نصف نیتر مهم

 . ندیگو یم هم چینویگر النهار نصف آن به لیدل نیهم به و کند یم عبور

 غلط                                                                      حیصح

 صبح ردیگ یم قرار میا ستادهیا ما که یا نقطه یباال در میمستق طور به دیخورش که یزمان

 .است

 غلط                                                                     حیصح 

 . شود یم گفته یچرخش حرکت دیخورش دور به نیزم گردش به 
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  غلط                                                                    حیصح 

 . ندیگو یم مدار اند، شده رسم آن موازات به که یفرض یها خط و استوا خط به 

 غلط                                                                    حیصح

 

 سواالت کتبی جای خالی

 

 . کشد یم طول.................................  دیخورش دور به نیزم گردش دور کی

 . شود یم دهینام...................................................  خود دور به نیزم چرخش

 .  شود یم دهینام........ ................................ دیدورخورش به نیزم گردش

 . ندیگو یم............................. ان شده رسم آن موازات به که یفرض یها خط و استوا خط به 

 .دارند قرار............  در یجنوب مکرهین و استوا خط......... .......................... در یشمال مکرهین

 

 ای چهارگزینه کتبی سواالت

 کشد یم طول قدر چه دیخورش دور به نیزم گردش

 روز ۱۶۶ -د                 کسالی -ج      ساعت۴۵ -ب      روز ۱۶۴ -الف

  است؟ شده واقع مکرهین کدام استوا خط یباال در

 یغرب-د ی               شرق – جی                    جنوب -ب ی          شمال – الف

 است؟ شده واقع مکرهین کدام استوا خط نییپا در 

  یغرب -دی                    شرق – ج ی            جنوب -ب ی              شمال – الف

  ند؟ شده میتقس............... ی مهین دو به النهارها نصف 

  یشرق و یجنوب -د         یغرب و یشمال - ج    یغرب و یشرق -ب   یجنوب و یشمال - الف

 است؟ شده واقع.................... مکرهین دو در استوا خط

 یشرق و یجنوب -دی       غرب و یشمال -جی    غرب و یشرق - ب     یجنوب و یشمال - الف

 

 تشریحی کتبی سواالت

  د؟یببر نام را یشمس منظومه یها ارهیس

  د؟یکن انیب را نیزم یها حرکت انواع

  د؟یده حیتوض را نیزم یچرخش حرکت یچگونگ

  د؟یده شرح را نیزم یانتقال حرکت یچگونگ

 د؟یکن انیب را نیزم یانتقال و یچرخش حرکت ی جهینت

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 .اورندیب کالس به خود همراه به و بسازند یدیخورش ساعت مقوا و مداد کی از استفاده با آموزان دانش 

 .کنند ارائه کالس در و هیته را یگزارش نیزم یانتقال حرکت جهینت مورد در

 شکل کی قالب در را ها فصل آمدن وجود به یچگونگ.  دهند نشان نقش یفایا با را روز و شب آمدن وجود به یچگونگ
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 .اورندیب کالس به خود با و کنند یطراح

 النهارها نصف و استوا خط کردن دایپ یبرا آن از و کنند درست ییایجغراف کره کی خود مادر ای و پدر کمک به خانه در

 . کنند دایپ ییایجغراف کره یرو را مکانها معلم ییراهنما بدون کالس در و کنند استفاده

 هیته یوارید روزنامه کی دوستانشان با( ها فصل شیدایپ ن،یزم یها حرکت) نییتع مباحث مورد در یگروه کار قالب در 

 .کنند

 درس یبررس و نقد

 درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

 

 شده گرفته نظر در ریتصو دو یال کی یمتن حیتوض و تریت هر یبرا که یطور شده تیرعا یخوب به متن با ریتصاو ارتباط

 گرفته ادی بهتر لیدل نیهم به. باشد یم یطول ارتباط یدارا قبل یها سال علوم درس با نیزم یها حرکت قسمت. است

 .باشد یم درس از بخش هر یبرا جداگانه یها تیفعال گرفتن نظر در قوت نقاط گرید از.  شود یم

 

 

 درس بیمعا و ضعف نقاط صیتشخ و تعیین

 یطول ارتباط و یهماهنگ درس نیا مختلف یترهایت نیب. ندارد وجود یافق ارتباط آن از بعد و قبل دروس و درس نیا نیب

 در باشد یم نیزم کره یرو ها مکان کردن دایپ یبعد عنوان و شده مطرح نیزم یها حرکت انواع مثال. شود ینم مشاهده

 در متفاوت درس دو صورت به که است یطور مطالب یپراکندگ. باشد یم الزم بحث نیا به ورود یبرا مقدمه کی که یصورت

 تهایفعال و ها نیتمر در یگانگی نیا یحت و متن در الزم انسجام و اند آمده هم دنبال به دو هر آنکه حال. شود یم گرفته نظر

 .شود ینم مشاهده

 

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 ...و شود آموزان دانش شتریب یکنجکاو باعث که ییها تیفعال ارائه -۴ روزتر به ریتصاو ارائه -۳

 

 درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعمل یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ

 بدون و مجزا صورت به را محتوا آموزان دانش تا شود یم باعث درس مختلف یها قسمت یمحتوا وحدت و انسجام عدم

 نیب ارتباط جادیا نیهمچن و درس مختلف یها قسمت نیب ارتباط جادیا با که یصورت در. ندینما درک گریکدی با ارتباط

 انتقال تیقابل و یشیاند جامع ییتوانا بلکه شود، یم ییجو صرفه سیتدر هنگام معلم وقت در تنها نه کتاب مختلف دروس

 کی شدن اضافه ای دهنده سازمان شیپ کی با است بهتر. شود یم سریم زین دیجد یها تیموقع به آموز دانش یریادگی

 درس مختلفی تهایفعال نیب نیهمچن. شود جادیا زین ریفراگ ذهن در انسجام کی هم با ها قسمت نیا ارتباط به راجع حیتوض
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 یم زین دهد نشانی خوب به را ها قسمت نیا نیب ارتباط که تیفعال کی گرفتن نظر در. باشد داشته وجود دیبا تیجامع کی

 .باشد مؤثر نهیزم نیا در تواند

 

 

 


