
دحاو تمالس کی-ناھج کی :نایغط  

لاس 16 ات 41 نینس یھمانسرد یاھ تون دیالسا  

:1   دیالسا

:سورد نیوانع  
 اما ،دش دھاوخ ھتخادرپ دراوم نیا ھب سرد لوط مامت رد ( : اکیرمآ دیدج لسن یملع یاھدرادناتسا
).تسا هدش هدروآ ریز رد ھتسحرب یاھدیالسا  
)31-15 یاھ دیالسا( اھدنیآرف و اھ راتخاس :هدنز دوجوم ات لوکلوم زا :کی یتسیز مولع :ناتسریبد  
)14-8 یاھ دیالسا( ییایوپ و یژرنا ،تالاعفنا و لعف :اھ متسیسوکا :ود یتسیز مولع :ناتسریبد  
)31-15و4 یاھ دیالسا ( تافص عونت و تثارو :تثارو :ھس یتسیز مولع :ناتسریبد  
)31-15 یاھ دیالسا( ینوگانوگ و یگناگی :یتسیز لماکت :راھچ یتسیز مولع :ناتسریبد  
) 11-8 یاھ دیالسا( نیمز یاھ متسیس :ود یاضف و نیمز مولع :ناتسریبد  
)14-8 یاھ دیالسا( یناسنا یاھ تیلاعف و نیمز :ھس اضف و نیمز مولع :ناتسریبد  

 اما ،دش دھاوخ ھتخادرپ دراوم نیا ھب سرد لوط مامت رد ( :للم نامزاس رادیاپ ی ھعسوت فادھا
).تسا هدش هدروآ ریز رد ھتسحرب یاھدیالسا  

)یصخش تشادھب :33-32 یاھ دیالسا( یدوبھب و یناھج تمالس  
)36-1 یاھ دیالسا ( تیفیک اب شزومآ  
)10-8یاھدیالسا ( تشادھب و بآ رادیاپ تیریدم و ملاس بآ  
)ییادز لکنج :13-9 یاھ دیالسا ( ھفرص ھب نورقم و زیمت یژرنا  

)ییادز لکنج :13-9یاھ دیالسا( رادیاپ عماوج و اھرھش  
)ییادز لکنج :13-9 یاھ دیالسا( ھنالوئسم دیلوت و فرصم  
)11-9 یاھ دیالسا( یمیلقا تارییغت اب ییورایور یارب مادقا  

)31-8 یاھ دیالسا( نیمز یور یگدنز  
)34 و7و3 یاھ دیالسا( فادھا ندش ققحم یارب یناھج یراکمھ  

:یلامجا هاگن  

 ادیپ ار شدشر  لآ هدیا طیحم یبورکیم ؟دیدرک رکف یرامیب کی نتفرگ لکش یگنوگچ ھب لاح ھب ات ایآ
 سپس و دخرچیم یروناج فلتخم یاھ ھنوگ نایم رظن دروم بورکیم .دوشیم جراخ لرتنک زا  و دنکیم
 "تمالس کی ،ناھج کی ،نایغط" اب ؟مینک فقوتم ار دنور نیا میناوتیم ھنوگچ .دوشیم امش ندب دراو
.دیزومایب رتشیب  
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:سرد فادھا  

-8 یاھ دیالسا( .تسا طیحم و تاناویح تمالس ھب ھتسباو ناسنا تمالس ھک دننکیم کرد نازومآ شناد
)33-32و31  
)34 و7یاھ دیالسا ( .دننکیم کرد ار اھ نسکاو توررض نازومآ شناد  
)14-8 یاھ دیالسا( .دننکیم کرد رتشیب ار تسیز طیحم زا تظافح تیمھا نازومآ شناد  
 یاھ دیالسا( .دنزومآیم از یرامیب لماوع شھج و اھ یرامیب لاقتنا یاھ هار دروم رد نازومآ شناد

31-15(  
 (.دنتسھ ور رد ور یدراوم ھچ اب هزورما تمالس ی هزوح نانکراک ھک دنوشیم ھجوتم نازومآ شناد
)34 دیالسا  
 دنھاوخ کرد ار تمالس ی هزوح فلتخم یاھ ھفرح نیب هدنزاس ی ھملاکم و طابترا تیمھا نازومآ شناد
)34و7 دیالسا( .درک  
 

:2   دیالسا

.تسا هدش هدروآ تسا ھناگادج دیالسا کی رد ،یدعب دیالسا جنپ ات رثکادح ،یدیلک ی ھملک رھ فیرعت  

 

 :3 دیالسا

 رد طیحم تشادھب ناصصختم و ناکشزپ اب یکیدزن یراکمھ دنناوتیم ناکشزپماد ھک دینک دیکات اجنیا رد
 .دننک راک طیحم و اھ ناسنا ،تاناویح تمالس نامزمھ دوبھب تھج
 ترابع ھب )CDC(اکیرمآ یاھ یرامیب زا یریگشیپ و لرتنک نامزاس تیاسبو رد "تمالس کی "فیرعت
 :تسا ریز

shared.html-diseases-zoonotic-https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506  
 کرتشم تسیز طیحم و ناھایگ و تاناویح ،اھ ناسنا  نایم طابترا نآ رد ھک تسا یشرگن "تمالس کی"
 اب یراکمھ ھب ار طیحم تشادھب و تاناویح ،اھ ناسنا تمالس ناصصختم و دسانشیم تیمسر ھب اھنآ
 .دنکیم قیوشت یتشادھب یاھراکھار نیرتھب ھب نتفای تسد تھج رد رگیدکی

 
 :ینیبزاب

 .تسا رت هدیچیپ تیعقاو ،تسا هدش یزاس هداس نو رادومن
 

 :تسا ریز دراوم لماش دوشیم هدافتسا 19-دیوک اب هزرابم یارب ھک "تمالس کی" شرگن
 



 ینامرد یاھ شور یشخبرثا نییعت یارب تاقیقحت ماجنا و نارامیب ی ھجلاعم تھج :یناسنا نامرد رداک-
 نسکاو ای و دیدج

 و نسکاو ای و ینامرد دیدج یاھ شور ندرک ادیپ و سوریو اشنم نییعت ھب کمک تھج :ناکشزپماد-
 یناویح یاھ ھنوگ و ناسنا نیب یرامیب لاقتنا کسیر نییعت
 تظفاحم تھج :)دشاب زین ناکشزپماد و یناسنا نامرد رداک لماش دناوتیم (یمومع تشادھب ناصصختم-
 یرامیب عویش ربارب رد مدرم مومع زا
 نسکاو ای و ینامرد دیدج یاھ هار فشک تھج :)اھ تسیمیشویب لاثم ناونع ھب ( یزاسوراد ناصصختم-
 یزاسوراد ناصصختم و نامرد رداک ندرک ییامنھار و سوریو ییاسانش تھج :ناسانش سوریو-
 یزاسوراد ناصصختم و نامرد رداک ندرک ییامنھار تھج :ناسانش ینمیا-
 سوریو ادبم یطیحم تارییغت نازیم نییعت تھج :ناسانش موب-
 یراذگ تسایس رییغت رد ییامنھار ،عماوج رب یعامتجا یراذگ ھلصاف ریثات نییعن تھج :ناسانش ھعماج-
 .دوشیم تاناویح و ناسنا نایم لماعت شیازفا ھب رجنم ھک یلماوع نییعت و اھ
 لغاشم یلیطعت زا سپ عماوج زا تیامح تھج :نانادداصتقا-
 مدرم "تمالس کی" تیمھا شزومآ تھج :دیتاسا و ناملعم-
 یلعف نیناوق رییغت ای و دیدج نیناوق داجیا قیرط زا یمومع تینما شیازفا تھج :ناراذگ نوناق-
 .تسا یمیت راک یانعم ھب تمالس کی ،ھصالخ روط ھب 

 

 :4 دیالسا

 هدافتسا ینیب زاب دتم نیا زا الاح نیمھ رگا  .تسا دنمزاین اھ دیالسا نداد ناشن ھب دیالسا نیا :تشاددای(
 ).دینک عورش الاح نیمھ تسا رتھب ،دینکیمن

 ریوصت رد ھنوگ ھس زا شیب ھک دیشاب ھتشاد ھجوت .تسا ریوصت نیا یالاب رد ھنوگ دادعت ھچ دیسرپب
 .دنراد فلتخم یاھ ھنوگ ناھایگ اریز تسالاب

 :ھک تسا نیا دیالسا نیا حیضوت یارب حیحص شور

 گس و ھبرگ کی ایآ .دننک دیلوت ار ییاھ گس ھلوت دنناوتیم گس ود و اھ ھبرگ ھچب دنناوتیم ھبرگ ود"
 ؟دننک لثم دیلوت دنناوتیم مھاب

 .دنتسھ فلتخم یاھ ھنوگ اھنآ اریز-ھن
 
 

 

 



 :5 دیالسا 

 یناویح ھنوگ کی زین ناسنا نوچ ،ھنوگ جنپ :حیحص خساپ( ؟دوشیم هدید ھنوگ دنچ دیالسا نیا رد دیسرپب
 )دوشیم بوسحم
 .دینک دیکات "وئز" شخب یور کیتونوئز ظفلت ماگنھ :ناملعم یارب یا ھتکن

 .)هدنز دوجوم ای ناویح :حیحص خساپ( ؟دننزب سدح ار ینانوی نابزرد  zoo ینعم دنناوتیم ایآ دیسرپب
 ؟دنسانشیم zoo ی ھشیر اب فلتخم یاھ نابز رد یرگید تاملک ایآ دیسرپب
 :تسا ھشیر نیا اب یسیلگنا تاملک رگید دروم رد بلاج یا ھلاقم ریز کنیل

373875-zo-or-zoo-suffixes-and-prefixes-https://www.thoughtco.com/biology  

 اھ یرامیب لرتنک زکرم ای و  CDC تیاسبو ی ھتفگ قبط
shared.html-diseases-zoonotic-https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506  

 تیوقت یارب یتلم رھ ھک تسا یرورض سپ .دنتسھ زونوئز اھ ناسنا ریگاو یاھ یرامیب دصرد 60
 .دنک هدافتسا تمالس کی درکیور زا اھ یرامیب اب هزرابم و یریگولج یارب دوخ ییانوت

 ھب ار اھنآ کرتشم تسیز طیحم و ناھایگ ،تاناویح ،مدرم نایم طابترا ھک تسیدرکیور دحاو تمالس
 یبایتسد تھج تسیز طیحم و تاناویح ،ناسنا تمالس ناصصختم یراکمھ راتساوخ و دسانشیم تیمسر
 .تسا ھمھ یارب ھجیتن نیرتھب ھب

 

 :6 دیالسا 

 دنناوتیم اھ ناسنا ندب لخاد یاھ لولس یتح و اھ لگنا ،اھ یرتکاب ،اھ سوریو ھک دینک دیکات اجنیا رد
 )دنراد یفاضا تشگنا دنچ ای کی ھبرگ نیا لصو مھ اھمدآ یضعب لاثم یارب (.دنوش شھج راچد
 لوط رد ناوتیم ار ترابع نیا .دننک رارکت ار "رییغت ینعی شھج" ترابع ھک دیھاوخب نازومآ شناد زا 
 ندرک هدولآ رد سوریو ییاناوت دناوتیم شھج ھک دنریگیم دای نازومآ شناد ھمادا رد (.درک رارکت سالک
 کی احالطصا و دنکیمن داجیا یدایز رییغت شھج یھاگ .دنک فیعضت ای تیوقت ار ندش ریثکت و لولس
 ).تسا مھم دوشیم داجیا ھک یرییغت یھاگ و تسا میخ شوخ شھج

 :ای ھک دوشیم داجیا یسوریو طسوت 19-دیوک یرامیب ھک دنراد رواب )2020 چرام( نونکا نادنمشناد

 التبم اتیاھن و یرامیب شرتسگ ندش رت ناسآ ھب رجنم شھج نیا ھک ھتفای شھج ناویح کی ندب رد .1
 ای تسا هدش ناسنا ندرک

 .تسا هدش اھ ناسنا نایم نآ شرتسگ ندش رت ناسآ بجوم و ھتفای شھج ناسنا ندب رد .2

 

 



 :7 دیالسا

 ھک )ناویح ای(ناسنا کی ھک دیشاب ھتشاد ھجوت .تساھ بورکیم اب هزرابم یارب ندب تیوقت نسکاو فدھ
 ریذپان تسکش )هدش ھتخاس نآ اب هزرابم یارب نسکاو ھک(صاخ بورکیم نآ ربارب رد ،دنزیم نسکاو
 یفیفخ رایسب عون ھب ارثکا اما ،دنوش راچد یرامیب ھب تسا نکمم هدش ھنیسکاو ناویح ای صخش .دنوشیمن
 .دنوشیم التبم هدشن ھنیسکاو درف ھب تبسن یرامیب زا

 :ینیبزاب

 .تسین وراد کی نسکاو :ھک دینک هراشا مھم ھتکن نیا ھب نزومآ شناد یمگردرس زا یریگولج تھج
 یاھوراد لثم( وراد و دوشیم هدافتسا )یرتکاب ای سوریو لثم( از یرامیب لماع اب ھھجاوم زا لبق نسکاو

 .دوشیم هدافتسا یرامیب ھب التبا زا سپ طقف )اھ کیتویب یتنآ ای یسوریو دض
 .تسا نازومآ شناد ھب نژ یتنآ و یداب یتنآ دروم رد یروآدای یارب یبوخ دیالسا نیا
 .دننکیم یراکمھ مھ اب 19-دیوک نسکاو دیلوت یارب ناکشزپ و ناکشزپماد
  .دنوش ھتخاس تعیبط رد دوجوم عبانم رگید و اھ بورکیم ،ناھایگ زا دنناوتیم اھوراد

 نیلسینپ :لاثم یارب

fungus-functional-found-reads/penicillin-https://www.kidsdiscover.com/quick /. 

 
 رد مدرم زا رتھب تظفاحم یارب مھ اب ھمھ دننکیم راک تاناویح و مدرم ،تسیز طیحم اب ھک یناصصختم
 وحن ھب دیاب اھ نآ .دننکیم یراکمھ 19 دوشیم -دیوک یرامیب ثعاب ھک یسوریو SARS-CoV-2 ربارب
 .تسا "دحاو تمالس" نیا .دنھدن تسد زا ار نامز ات دننک رارقرب طابترا و دننک ھملاکم مھ اب تنسحا

 .دیروایب کشزپماد کی رظن ھطقن زا لاثم کی :ناملعم یارب یداھنشیپ
 یرامیب دیدش ھجرد ھب هدشن ھنیسکاو گس فالخرب یراھ نسکاو الثم ،دنکیم تفایرد نسکاو ھک یگس
 .دنکیم قدص مھ اھ ناسنا دروم رد ھلئسم نیا .دوشیمن التبم
 زا الاب یلیخ لامتحا ھب التبا تروص رد یراھ ربارب رد هدشن ھنیسکاو گس ،دندیسرپ نازومآ شناد رگا(
 یرامیب کی یراھ نوچ دنک لقتنم ناسنا ھب ار یرامیب نتفرگ زاگ اب دناوتیم نانچمھ و دریمیم یرامیب
 ).تسا زونوئز

 :رتگرزب نازومآ شناد یارب

 شیپ یارب یبوخ نامز نیا ,)نژ یتنآ و یداب یتنآ(دننکیم کرد ار یسانش ینمیا نازومآ شناد رگا
  .تسا ھلئسم نیا ندیشک

 

 



 :8 دیالسا

 تمالس :خساپ( ؟دنمادک "دحاو تمالس " موھفم ی هدنھد لیکشت شخب ھس ھک دیسرپب نازومآ شناد زا
)طیحم تشادھب و تاناویح تمالس ،ناسنا  

چیھ و  هدش  شخپ  یواسم  روط  ھب  تاناویح  تسا . ملاس  غولش و  لگنج  کی  زا  یریوصت  نیا  :ینیبزاب  
.دنسر یم رظن ھب ملاس زین ناتخرد .دوش یمن دراو تاناویح ھب یسرتسا  

دیالسا نیا  ھعسوت فادھا  . دراد شقن لگنج متسیسوکا نیا رد زین کاپ بآ ھک دنک ثحب دناوت یم ملعم(
.( دھد یم ششوپ ار " نیمز یور تشادھب و بآ رادیاپ تیریدم و ملاس بآ" یگدنز" و " للم نامزاس  اپ رادی  

 

 :9 دیالسا

:دیسرپب ار ریز تالاوس  

 اوھ و بآ تارییغت لیلد ھب ای و اھ ناسنا طسوت ییادز لگنج زا ای( ؟تسا هدش رتمک ناتخرد دادعت ارچ.1
).دنکیم رتراوشد ناھج زا ھقطنم نیا رد ار ناھایگ نیا یارب یگدنز نیمز شیامرگ ای  

 رتکچوک قطانم رد ماحدزا ھب عورش اھنآ ( ؟دنوریم اجک تاناویح ،دوشیم رتمک ناتخرد دادعت یتقو.2
 راچد تاناویح ھجیتن رد رتکچوک یگدنز یاضف و دوشیم رتشیب اذغ و هانپرس یارب تباقر ،دننکیم
 یگدنز ھب ور و هدش جراخ یلگنج قطانم زا اذغ نتفای یارب تاناویح زا یضعب .دنوشیم یرتشیب سرتسا
).دنروآ یم اھ ناسنا یکیدزن رد  

 ھک دنشونب  یبآ تاناویح رگا .دراد شقن متسیسوکا رییغت نیا رد زین بآ تیفیک ھک دنک ثحب دناوت یم ملعم
 یم ملعم ،ییادز لگنج رب هوالع .دنوش رامیب دنناوت یم تسا هدش هدولآ رگید تاناویح ای اھ ناسنا طسوت
 ھب رجنم و دھد رییغت ار یعیبط یاھ هاگتسیز دناوت یم ییاوھ و بآ تارییغت ھنوگچ ھک دنک ثحب دناوت
  .دوش دیدج قطانم ھب )تارشح ھلمج زا( تاناویح لاقتنا
 

 :دھدیم ششوپ ار ریز رادیاپ ھعسوت فادھا نینچمھ دیالسا نیا 
 تشادھب و بآ رادیاپ تیریدم و ملاس بآ
  ھفرص ھب نورقم و زیمت یژرنا

  رادیاپ عماوج و اھرھش
 ھنالوئسم دیلوت و فرصم
 یمیلقا تارییغت اب ییایور یارب مادقا

  نیمز یور یگدنز
 
 
 



 :10 دیالسا

 : دیسرپب نازومآ شناد زا

 تاناویح و رتمک ناتخرد ،رتشیب یاھ ناسنا( ؟دننیبیم یلبق دیالسا و دیالسا نیا نیب ییاھ توافت ھچ.1
 )اھناسنا یکیدزن رد یرتشیب
 .تسا هدرکن یرییغت تاناویح دادعت ھک دینک ھجوت

  ؟تسانعم ھچ ھب زونوئز یرامیب.2
 یقطانم نینچ رد ،دینک هراشا دنتسھ اھ ناسنا یکیدزن رد یرتشیب تاناویح دیالسا نیا رد ھکنیا ھب هرابود
 دینک دیکات .دننک ادیپ هار یناسنا یاھ ھنوگ ھب یناویح یاھ ھنوگ زا دنناوتیم یتحار ھب زونوئز یاھ یرامیب
 .تسا زونوئز یرامیب کی 19-دیوک ھک

 ھک دنشونب  یبآ تاناویح رگا .دراد شقن متسیسوکا رییغت نیا رد زین بآ تیفیک ھک دنک ثحب دناوت یم ملعم
 یم ملعم ،ییادز لگنج رب هوالع .دنوش رامیب دنناوت یم تسا هدش هدولآ رگید تاناویح ای اھ ناسنا طسوت
 ھب رجنم و دھد رییغت ار یعیبط یاھ هاگتسیز دناوت یم ییاوھ و بآ تارییغت ھنوگچ ھک دنک ثحب دناوت
  .دوش دیدج قطانم ھب )تارشح ھلمج زا( تاناویح لاقتنا
 

:دھدیم ششوپ ار ریز رادیاپ ھعسوت فادھا     نینچمھ دیالسا نیا
تشادھب و بآ رادیاپ تیریدم و ملاس بآ  
  ھفرص ھب نورقم و زیمت یژرنا

  رادیاپ عماوج و اھرھش
ھنالوئسم دیلوت و فرصم  
یمیلقا تارییغت اب ییایور یارب مادقا  

  نیمز یور یگدنز
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 هانپرس و اذغ یارب تباقر شیازفا لیلد ھب ای دننک یم کرت ار رتکچوک لگنج ای ناگدنرپ ھک دینک ینیبزاب
 ..دنتسھ گرم لاح رد )ناتخرد(
 رییغت تلع ھب اھ ھنوگ نتفر نیب زا و تاناویح هاگتسیز رتشیب شھاک ثعاب دناوت یم یمیلقا تارییغت
 تارییغت .دزاس بسانمان )یھایگ ای یروناج( ھنوگ نآ یارب ار ترارح ھجرد ای و دوش ھقطنم رد ناھایگ
 .دراذگ یم ریثأت ناھایگ و مدرم ،تاناویح رب قیرط نیا زا ییاوھ و بآ
 
 ).دزادرپ یم للم نامزاس رادیاپ ھعسوت فادھا زا یمیلقا تارییغت اب ییورایور یارب مادقا ھب دیالسا نیا(
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 .دیورب ولج و بقع ھب راب نیدنچ یمارآ ھب ،دینک ھسیاقم یلبق دیالسا اب ار دیالسا نیا
 دنربب مان ار دیالسا ود نیب رییغت 5 دنناوت یم ایآ دیسرپب نازومآ شناد زا
 )یدعب دیالسا زا "اھ تشاددای" شخب رد اھ خساپ(
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 : راگزومآ یاھ خساپ

  )هانپرس نتفر تسد زا لیلد ھب( هانپرس و اذغ یارب دح زا شیب تباقر نوچ_درادن دوجو یا هدنرپ رگید

 

 یم ار اھ نآ یاھ هویم ناگدنرپ زا یخرب ای دننک یم عطق ار اھ نآ اھ ناسنا ای نوچ _ رتمک ناتخرد
 .دننک یم افیا ار ناشفا هدرگ شقن عقاو رد و هدنکارپ ار اھ ھناد و دنروخ

 دوجو لگنج رد ناگدنرپ نیا ھکینامز و دنروخ یم ار اھ شوم ناگدنرپ زا یعاونا نوچ _رتشیب شوم
 .دنک یم ادیپ شیازفا اھ شوم تیعمج دنشاب ھتشادن

 دوجو اھ هابور ھیذغت یارب یرتشیب یاھ شوم دبای یم شیازفا اھ شوم تیعمج یتقو _ رتشیب هابور
 .دراد

 ناکم ( دنرادن یرگید باختنا تاناویح نوچ – دنراد دوجو یناسنا یاھ طیحم رد یرتشیب تاناویح
 رت تحار اھ نآ یارب اھ ناسنا یکیدزن رد اذغ ندرک ادیپ و اقب ھکنیا ای تسا ھتفر نیب زا اھ نآ یگدنز
 )تسا

 شیازفا ار )ماد و ناسنا نیب کرتشم ( زونوئز یاھ یرامیب شرتسگ دناوت یم طیارش نیا ھک دینک دیکات
 .تسا زونوئز یرامیب کی انورک روھظون سوریو ھک دینک دیکات .دھد
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 SARS-CoV2 ناونع تحت و ،دوش یم داجیا روھظون سوریوانورک طسوت ھک( 19 دیووک ھک دینک دیکات
 .تسا زونوئز یرامیب کی )دوش یم ھتخانش زین

 )یدعب دیالسا ود رد(دینک ینیبزاب ار شھج و کیتونوئز میھافم :یروآدای
 SARS-CoV-2 سوریو نیا یملع مان( .دوشیم داجیا روھظون سوریوانورک طسوت ھک یرامیب = 19-دیوک
 ).تسا



 تشوگ قطانم یخرب رد مدرم ھک دینک حرطم ار عوضوم نیا ات تسا یبسانم نامز نونکا :یروآدای
 ماجنا یفلتخم لیالد ھب ار راک نیا اھ نآ .دنروخ یم ار)راکش تشوگ ای  Bush meat(یشحو تاناویح
 ھب یگنھرف ظاحل  زا ای ،دیایب باسح ھب یذیذل کاروخ دناوت یم راکش تشوگ لاثم یارب .دنھد یم
 یرگید ھنیزگ دوخ ییاذغ میژر نیئتورپ نیمات یارب مدرم ای ،تسا هدش ھتفریذپ یعیبط یراک ناونع
 یاھ بورکیم طسوت درف ندش رامیب لامتحا راکش تشوگ ندروخ ،راک نیا لیلد زا رظنفرص .دنرادن

 )wet markets( هدنز تاناویح شورف و دیرخ یاھرازاب رد .دھد یم شیازفا ار هدش راکش ناویح
 دنتسین سامت رد رگیدکی اب یعیبط روط ھب ھک رگید تاناویح )یور رب ای ( رانک اھ سفق رد تاناویح
 زورب  دعتسم ار اھنآ و دھد یم شیازفا  ار تاناویح بارطضا نازیم یعیبطریغ طیحم نیا .دنراد رارق
 یرامیب شرتسگ لامتحا دنک عوفدم ای راردا یرگید ناویح طیحم رد یناویح رگا .دنک یم یرامیب مئالع
 ).تسا ریذپ ناکما شھج عوقو نوچ اھ ھنوگ توافت مغریلع(.دھد یم شیازفا ار ناویح ود نیب
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 :ھک دیھد حیضوت

 شھج روھظون انورک سوریو ھک تسا نیا مینک یم تبحص اھ شھج دروم رد زورما ام ھکنیا لیلد .1
 اھ ناسنا نیب سپس و دنک شھج ناسنا ھب ناویح زا تسا ھتسناوت شور نیمھ ھب سوریو نیا .دنک یم ادیپ
 .دبای شرتسگ

 شیپ ار هدنیآ ات دنک یم کمک نادنمشناد ھب یھاگ .تسا ندرک دومناو یزاب دننام ھنومن ای لدم کی .2
 x ھک دنزب نیمخت دناوت یم ھک دنزاسب ییاھ لدم دنناوت یم نادنمشناد لاثم یارب(مینامب ملاس ام ات دننک ینیب
 ھلصاف دیاب نامز رادقم y یارب ام ھجیتن رد دنوش یم رامیب سوریو کی طسوت اھ ناسنا زا رادقم
 ).مینک تیاعر ار یعامتجا
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 ."تسا رییغت شھج" ھک دینک رورم
 هداس – تسا شھج یارب یزاس لدم عون کی )ار اپ شش شک شپش شپش متشک( ناچیپ نابز بیکرت نیا
 .تسا یا ھطقن شھج عون نیرت
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 .دینک باختنا یدعب دیالسا ھب نتفر زا لبق بلطواد ناونع ھب ار زومآ شناد ود :دینک باختنا



  :ینیبزاب
 لخاد رد نیئتورپ کی ھکینامز ای ھمجرت یط ھک تسا ییاھدنیارف یارب یزاس لدم عقاو رد تیلاعف نیا

 اما دوش یم تفای mRNA	  لخاد رد یروتسد مایپ .دتفیب قافتا تسا نکمم تسا تخاس لاح رد لولس
 )2020 سرام هام( هزورما نادنمشناد .تسین دوش ھتخاس دوب رارق ھک یزیچ نآ ینیئتورپ لوصحم
 ار اھ شھج یخرب )رت قیقد(رتھب یزاسدننامھ روظنم ھب دناوت یم روھظون سوریو انورک ھک دنا ھتفایرد
 دنرادن ار ییاناوت نیا )ازنالوفنآ سوریو لاثم یارب( اھ سوریو RNA رگید ،لومعم روط ھب .دنک ریمعت
 زیگنارب شلاچ ازنالوفنآ یارب نسکاو نتخاس دوشیم ثعاب ھیضق نیا .دنوشیم شھج راچد ریمعت نودب و
 سدح ار اھ شھج نیا دادخر ناکم و نامز و یلامتحا یاھ شھج دنوشیم روبجم نادنمشناد اریز دوش
 .دننک شخپ رظندم قطانم رد ار نسکاو سپس و دننزب
 عوضوم نیا ھب هرابود مھدجھ دیالسا رد( .دوشیم ھتخاس دیدج یازنالوفنآ نسکاو کی لاسرھ لیلد نیا ھب
 ).دوشیم ھتخادرپ

 :یدعب دیالسا یارب
 رھ رد دراوم زا یکی و دنھد رارق ادص یب تلاح رد ار دوخ یاھرتویپماک دیاب یکی یکی بلطواد ود
 هدرک یناوخ بل" ار ترابع ای ھملک مادک یو ھک دننزب سدح دیاب رگید نازومآ شناد .دنیوگب ار لاثم
 رگا و تشگنا کی تسا هدش باختنا لوا ھملک ھک دننز یم سدح رگا دییوگب نازومآ شناد ھب(."تسا

 ار دوخ رظن ھمھ ھکینامز ).دنروایب الاب ار تشگنا ود تسا هدش باختنا مود ھملک ھک دننز یم سدح
 ار ھملک و دنک جراخ ادص یب تلاح زا ار دوخ رتویپماک دناوت یم بلطواد زومآ شناد ،دندرک مالعا
 .دنونشب ھمھ ات دیوگب هرابود
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 ار لاثم رد دوجوم یاھ ھنیزگ زا کی رھ و دننک ادص یب ار دوخ یاھرتویپماک تبون ھب بلطواد ود
 .تسا هدرک "یناوخ بل" ار ترابع ای ھملک مادک زومآ شناد ھک دننزب سدح دیاب نازومآ شناد ھیقب .دنیوگب
  تشگنا کی تسا هدش باختنا لوا ھملک ھک دننز یم سدح رگا دییوگب نازومآ شناد ھب لوا لاثم یارب(
 ھک تسا نیا رگید ھنیزگ .دنروایب الاب ار تشگنا ود تسا هدش باختنا مود ھملک ھک دننز یم سدح رگا و
 ناکت ار دوخ تسد تسا "ھناش" هدش یناوخ بل ھملک ھک دننک یم رکف رگا هدننک هدھاشم نازومآ شناد
 لاثم یارب یھباشم شور .دننزب کمشچ تسا "ھلاژ" هدش یناوخ بل ھملک دننز یم سدح ھچنانچ و دنھد
 رتویپماک دناوت یم بلطواد زومآ شناد دندرک مالعا ار دوخ رظن ھمھ ھکینامز ).دوش ماجنا دناوت یم مود
 .دنونشب ھمھ ات دیوگب هرابود ار ھملک و دنک جراخ ادص یب تلاح زا ار دوخ
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 ).دیھد حیضوت ار دیالسا نیا ،دیشک لوط ھقیقد55 زا شیب سرد رگا (

 .تسا یتخس راک اھ شھج ندرک ینیب شیپ ھک دینک دیکات

 یزاسدننامھ لاح رد دیالسا پچ تمس یاھ سوریو ھکنیا حیضوت .دیھد ماجنا یمارآ ھب ار تیلاعف نیا
 .دنھد یم ناشن ار )شفنب گنر اب( شھج ای تشاد دنھاوخ ار یلصا گنر ای و دنتسھ )ریثکت(
 ھس اھنآ ( دننزب سدح ار دوش یم رھاظ شفنب سوریو ینامز ھچ دننزب سدح دیھاوخب نازومآ شناد زا
 .دوش یم رھاظ راب کی لقادح شفنب سوریو ھک دیوگب دناوت یم ملعم .)دنراد تصرف راب
 .دوشیم یدایز یاھ شھج راچد ھک تسا سوریو زا یرگید ھنومن  ازنالوفنآ سوریو :یروآدای 
 
 سوریو دیاب نادنمشناد .دوش ھتخاس ازنالوفنآ دیدج یاھ نسکاو دیاب ھلاس رھ ھک تسا لیلد نیمھ ھب
 ات دتفا یم قافتا اجک رد یدعب شھج دننیبب ات دننک یسررب )نآ یلاوت نییعت اب( کیدزن زا ار ازنالوفنآ
 .دننک دیلوت نسکاو بسانم عون دنناوتب
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 ،کوخ :لاثم( تسا ناویح کی ندب  رد نتخیمآ اھ سوریو شھج یارب رگید یھار ھک دیھد حیضوت
 !دشاب ناسنا کی دناوت یم "ناویح" نیا ھک دینک یروآدای )شافخ

 )ازنالوفنآ سوریو کی( یکوخ یازنالوفنآ ھک لیلد نیا ھب .تسا کوخ کی اجنیا رد یناویح لاثم نیلوا
 یاھ سوریو دناوت یم کوخ کی ( .دمآ دوجو ھب کوخ ندب رد فلتخم یاھ سوریو بیکرت زا سپ
 ).دنک طولخم مھ اب ار کوخ و ناسنا ناگدنرپ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018)( 

 ھچ دشاب یزیچ نینچ لوئسم شافخ کی رگا ھک دیسرپب نازومآ شناد زا .تسا شافخ ھنومن یدعب ناویح
 ظفح ار دوخ ھلصاف ھک دنیوگ یم اجنیا رد نازومآ شناد یخرب( ؟داد ماجنا نآ دروم رد ناوت یم یتامادقا
 یدعب دیالسا .تشک دیاب ار اھ شافخ ھک دنیوگ یم رگید نازومآ شناد و _ تسا یحیحص خساپ ھک  _دینک
 اھ شافخ ھک دنک یم ناونع ھک _ تسا هدش هداد رارق نازومآ شناد مود باوج ھب یھد خساپ روظنم ھب
 ).دنراد تیمھا رایسب متسیسوکا یارب

 یتنآ لاقتنا" نآ زا رت مھم و ( تسا یکیتنژ ییارآزاب مان ھب شور کی یزاس لدم دیالسا نیا  :یروآدای
 .دریگب لکش دناوت یم دیدج سوریو کی "یکیتنژ ییارآزاب" لالخ رد .)"ینژ
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 هرشح نآ _دنتسھ مھم رایسب اھ شافخ ھک دیشاب ھتشاد نھذ رد .دوب مود لاثم شافخ کی لبق دیالسا رد
 .دننک یم هدنکارپ ار اھ ھناد و دنناشفا هدرگ و راوخ

 اھ شافخ ھک تسا ینامز نیا(.دنشاپ یم مھ زا اھ شافخ دوبن تروص رد اھ متسیسوکا یھاگ :یروآدای
 ).دننک یم افیا یدیلک شقن دوخ متسیسوکا رد

 :ھنیمز نیا رد رتشیب تاعالطا بسک یارب

 matter-bats-bats/why-https://www.bats.org.uk/about   :یلک تاعالطا

PDF  دیفس غامد مردنس ھب هراشا و (دننک یم یگدنز اھراغ رد ھک ییاھ شافخ دروم رد(: 

brochure8310.pdf-https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns 
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 ییارآزاب ناونع تحت ،دنک شھج دناوت یم سوریو کی ھک تسا یرگید شور یزاس لدم تیلاعف نیا (
 )کینژ یتنآ تفیش صوصخ ھب و - کیتنژ
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 ) کینژ یتنآ تفیش ؛ صوصخ ھب و (دھدیم لکش ار یکیتنژ ییارآزاب تیلاعف نیا

 یتالمج ھنومن یدعب دیالسا .درک دنھاوخ رپ ھباشم تالمج اب ار یلاخ یاھاج تیاھن رد نازومآ شناد
 .دنھدیم ناشن ناشدوخ تیاھن رد نازومآ شناد ھک تسا
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 ھلمج ھک دینک ینیبزاب .دنناوخب ار ھلمج رھ ات دیھاوخب بلطواد نازومآ شناد زرا دھد هزاجا نامز رگا
 اھ ھلمج ود نیا ام رگا دتفا یم یقافتا ھچ .تسیبآ سوریو لثم یبآ ھلمج و تسا زمرق سوریو لثم زمرق
 )دینیبب ار دعب دیالسا(؟مینک تسرد هدش هداد رییغت ھلمج کی و مینک قیفلت مھاب ار
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 .دناوخب ار هدش هداد رییغت تالمج دناوتیم زومآ شناد ای ملعم  
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 .دنسیونب هدش رپ یلاخ یاھاج اب ار تالمج مامت و دننک هدافتسا سکاب تچ زا ھک دیسرپب نازومآ شناد زا

 رد "ناگمھ" ھب ار دوخ باوج ھک دیھاوخب نازومآ شناد زا ).دوش هدافتسا گرزب فورح زا ً احیجرت (
 .دننک مالعا تچ

 .دنیوگب تبحص اب ار ناشباوج دنناوتیم نازومآ شناد تسین نکمم سکاب تچ رگا

 ھک یتقو .دوش میظنت دناوتیم هورگ قبط رب یلو تسا ھقیقد 2 نازومآ شناد یارب هدش داھنشیپ نامز :ھتکن
 دنکیم نییعت دناوتیم ملعم ،)گرزب فورح اب ً احیجرت ( ،دنتشون هدش رپ یلاخ یاھاج اب ار ھلمج مامت ھمھ
 .درک تسرد ھتفای شھج بیجع ھلمج کی و درک قیفلت مھاب ار زومآ شناد ود تالمج ناوتیم ھنوگچ ھک

 فعض ای تردق رب یریثات شھج )هدش قیفلت(ھتفای شھج ھلمج لیکشت زا دعب دیسرپب نازومآ شناد زا
 .تسا ھتشاد لوا یاھ ھلمج موھفم

 ).تسا هدرک بیجع ار ھلمج طقف ای(

 شھج دیدج ھلمج و دننک قیفلت مھ اب ار سکاب تچ رگید تالمج ھک دیسرپب بلطواد زومآ شناد 2-1 زا
 .دنروآ دوجوب ھتفای

 .تسا لولس رد ای سوریو کی رد شھج دادخر یگنوگچ زا یرگید لکش یا ھلمج تیلاعف نیا :یروآدای
 .دھدیم قوس فعض و تدح یوس ھب ار سوریو شھج ،یھاگ
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 :یروآدای

 یلخاد ھتسھ و یجراخ ھتسوپ :دراد دوجو سوریو رد یساسا و یلصا شخب ود

 سوریو ھک دھدیم ناشن یلخاد ھتسھ .تسا ازیرامیب ردقچ سوریو کی ھک دھدیم ناشن یجراخ ھتسوپ 
 .دوش ریثکت دناوتیم تحار ردقچ
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 ھتسھ + زمرق ھتسوپ(.دنھدیم ناشن ار "لامرن" سوریو کی بیکرت اھ وش دیالسا نیا ھک دینک رورم
 )زمرق

 ھتسھ + یبآ ھتسوپ(.دنکیم نییعت ار" ھتفای شھج" سوریو کی بیکرت اھ وش دیالسا نیا ھک دینک رورم
 )یبآ
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 ھتسھ + یبآ ھتسوپ(.دنکیم نییعت ار" ھتفای شھج" سوریو کی بیکرت اھ وش دیالسا نیا ھک دینک رورم
 )یبآ
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 اب نییاپ سوریو ؛یبآ ھتسھ و زمرق ھتسوپ اب الاب سوریو( دنتسھ ھچ ھتفای شھج سوریو ود :دیسرپب
 )زمرق ھتسھ و یبآ ھتسوپ
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 :یروآدای

 .دبای هار لولس لخاد ھب دناوتیم یناسآ ھب سوریو ھک دنکیم نییعت ینوریب ھتسوپ-

 .دوش ریثکت لولس نورد دناوتیم یناسآ ھب سوریو ھک دنکیم نییعت یلخاد ھتسھ-

 :دیسرپب

 ار ناشتفج ای و ھتسھ ای و ھتسوپ ای دناوتیم شھج(؟دراد شقن سوریو رییغت رد روطچ شھج دینکیم رکف
 نآ رد ھک یتاعفد دادعت ای/و لولس لخاد ھب لولس دورو یتحار رد دناوتیم شھج ,تھج نیزا !دھد رییغت
 ) .دشاب ھتشاد شقن ,دوشیم میسقت
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 :دیسرپب

 کسورع (.دنیوشب ھیناث 20 لقادح یارب ار ناشتسد ات دنناوخب دنناوتیم نازومآ شناد ییاھ گنھآ ھچ -
 ) مدیفس پوت ,نم گنشق

 ھب ناسنا تمالس ھک دوشیم یروآدای نازومآ شناد ھب دیالسا نیا اب دحاو تمالس زا شخب ھس یارب-
 تمالس مدرم ھک مینک لصاح نانیمطا طیحم تشادھب و تمالس زا دیاب ام .تسا ھتسباو طیحم تشادھب
 .دننامب

 دیاب(؟ دینک عمج ناتناھد رود ار ناتتسد ھکیروطب دینک ھفرس ای ھسطع دوخ جنرآ رد امش رگا دوشیم ھچ-
 )!دییوشب ھیناث20 تدم ھب ناتتسد هرابود

 :دیالسا عبنم تاعالطا کنیل

-when-sick/steps-are-you-ncov/if-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
sick.html  

 ار کسام نتشاذگ اکیرما  CDC،2020 چرام رد .دنسرپب کسام ی هرابرد  تسا نکمم نازومآ شناد(
 ).دنک رییغت نامز رورم ھب تسا نکمم داھنشیپ نیا .داد داھنشیپ ضیرم دارفا یارب طقف
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 اب ار تیلاعف نیا ھناخ رد ھک دوشیم روآ دای نازومآ شناد ھب و تسا ویدیو نیا رد "ھلابز" ھملک :رادشھ
 .دنھدن ماجنا یکاروخ گنر

 تکرح دناوتیم یتفاسم ھچ ات ھسطع کی ھک دھدیم ناشن نیا-تسا ھیناث 20 و ھقیقد3 ویدیو نیا نامز
 ای ،جنرآ ،تسد زا ھفرس یارب رگا دتفایم یقافتا ھچ و )یکاروخ فلتخم یاھ گنر زا هدافتسا اب (.دنک
 و نیمز یور یرتشیب تارطق لامتسد یاھ ھنومن ھک دیشاب ھتشاد نھذ رد(.دینک هدافتسا یذغاک لامتسد
 ھلابز لطس رد ار لامتسد ھسطع زا دعب ھک دھدیم ناشن ار یرتشیب لیلد نیا .دنداد ناشن ار تسد یگدولآ
 :یلصا کنیل ).دییوشب ار ناتتسد و دیزادنیب

https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share  

 .درک بجعتم ار اھنآ یزیچ ھچ ویدیو نیا رد ھک دیسرپب نازومآ شناد زا
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 ؟دنتسھ ھچ دحاو تمالس شخب ھس :دیسرپب

 لدم نوچ( یناسنا نسکاو کی لیکشت یوررب راک لاح رد ناکشزپماد ھک دینک دیکات -لوا فدھ یارب
 ،طیحم تشادھب نادنمشناد و ناکشزپماد ،نینچمھ ).دوشیم هدافتسا نسکاو تخاس ی ھسورپ رد یناویح
 ،راک نیا رطاخ ھب .دننکیم وجتسج ھتشذگ لاس 10 رد یشحو تاناویح رد ار سوریو )ناسانش موب لثم(
 ییاسانش و دوب هدش ادیپ نیچ ناھوو فارطا یتقو دندوب هاگآ رد سوریوانورک دوجو زا ینیچ نادنمشناد
 لثم(.دیماجنا لوط ھب هام دنچ یاج ھب ھتفھود ) دوشیم باطخ SARS-coV-2 ھک(روھظون سوریوانورک
    ).داتفا 2002 رد SARS یارب ھن یقافتا

 لاغشا ار هدوب یشحو تاناویح ھب قلعتم ھتشذگ رد ھک ییاضف بلغا مدرم ھک دینک دیکات -مود فدھ یارب
 زا ندش هدنار نوریب ھب روبجم ھب ار اھنآ ،تاناویح یارب یعیبط رتکچوک هاگتسیز ھکارچ .دننکیم
 نآ لقان دنناوتیم و دنراد بورکیم مدرم ھک دینک رورم .دنکیم ندنام هدنز و اذغ نتفای یارب تعیبط/لگنج
  .سکعلاب و دنشاب تاناویح ھب

 .تسا لگنج یزاسزاب هار اھنت یراک تخرد ھک دننکیم رکف نازومآ شناد رگا-رخآ فدھ یارب

 یاھ ھتساوخ مدرم رگا .دوش ییادز لگنج شھاک ثعاب دناوتیم ھگرب فرصم شھاک ھک دینک یروآدای
 .دنک نامرد ار دوخ دناوتیم تعیبط ،دنشاب ھتشاد طیحم زا یرتمک

 دیرخ یاج ھب دیرخ ماگنھ تفایزاب لباق یا ھچراپ ی ھسیک زا هدافتسا :ھگرب فرصم شھاک یارب لاثم-
 .ون یذغاک ی ھسیک کی
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bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior-https://e  

bug.eu-www.e, دراد نینس مامت یارب یبوخ یلیخ نیالنآ یاھ یزاب. 

 .)دحاو تمالس رگید فدھ(.دراد زکرمت ییوراد تمواقم یور صاخ تیاسبو نیا

 ).دوش بوسحم ھناخ رد راک ناونع ھب دناوتیم دھاوخب ملعم رگا(
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  :دوش لیمکت ملعم طسوت دیاب ھک یا ھقیقد ود یجنسرظن
https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT  

 :نازومآ شناد یارب دحاو تمالس رگید یاھ تیلاعف



 :زونوئز یاھ یرامیب و اھ بورکیم رتھب کرد یارب نازومآ شناد یارب یزاب

-Resources/_games/MedMyst-http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher
Overview.html-Original/_301/Game  

 سوریو کی نتفای ھب دناوتیم روطچ کشزپماد کی ھکنیا نداد ناشن یارب ویتکارتنیا روصم یاھ باتک
 .دنک کمک کرویوین رد دیدج

 :)1999 رد کرویوین رد "لیان تسو" سوریو اب یعقاو تاقافتا ساسا رب(

viral-gone-https://nysci.org/school/resources/transmissions/  

 :اجنیا رد لیان تسو سوریو نایغط نارود رد ناکشزپماد یارب کات دت

 https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc )15:16 شناد یارب بسانم-)ھقیقد 
 رتگرزب و لاس15 نازومآ

 دوش هدافتسا نیالنآ ای اروضح دناوتیم ھک دحاو تمالس تایوتحم

 رد هدش لیکشت یاھ هورگ و تسیز تینما رد اھ شافخ دوجو اب دوشیم روطچ ھکنیا رب ینتبم اھ ینیبزاب
 :اقیرفآ

flipbook-tps://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbatsht  

 :دننکیم افیا شقن ناسنا تمالس رد تاناویح و طیحم روطچ ھکنیا ھنیمز رد رتشیب تاعالطا

-health-planetary-biodiversity-coronavirus-19-https://ensia.com/features/covid
zoonoses/  

 :واکجنک نالاسگرزب یارب تایوتحم ھمادا

 -next-prevent-veterinarians-15/can-04-news/2020-https://www.avma.org/javma
pandemic  

-the-lungs-human-to-bats-https://www.newyorker.com/science/elements/from
coronavirus-a-of-evolution  

-is-nature-https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus
bchief?CMP=share_btn_f-environment-un-says-message-a-us-sending  


