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ههٌدسی  رشته تحصیلی:
 بهداشت هحیط
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 ساختواى کالسها

  هدرس:
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 .شًَد هی آشٌا هحیط بهداشت ٌدسیهه در آى های ٍکاربرد هیدرٍلَژی اساسی تکٌیکهای ٍ هفاهین با در پایاى ایي ٍاحد درسی داًشجَیاى هدف کلی درس:
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1 18/11/95 
تبریخچِ آؼٌبیی ثب 

ثرای  آى ٍ لسٍمّیذرٍلَشی 
 ثْذاؼت هحیط

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 اّویت ّیذرٍلَشی ثرای ثْذاؼت هحیط را درن وٌذ. .1
 تَضیح دّذ. تبریخچِ ّیذرٍلَشی را .2
 ی ّیذرٍلَزی را در هحیط ًبم ثجرد.ّبوبرثرد .3

 حیطه عاطفی:
 در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.ثب اًگیسُ  .1
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای جلعِ 
 آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

2 25/11/95 
ظیىل تؼریف ٍ آؼٌبیی ثب

، ثیالى آثی ورُ َشیّیذرٍل
 زهیي ٍ ایراى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .وٌذ تؽریح ٍ تؼریف را ّیذرٍلَشی چرخِ -1

 .وٌذ تؽریح ٍ ثٌذی تمعین را زهیي ورُ در آة هَجَدیت -2

 .وٌذ تؽریح را ایراى در آة ثیالى -3

 حیطه عاطفی:

 داًؽجَ ثب اًگیسُ ثِ حل هعبئل ثپردازد. .1

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، اًیویؽي،

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

Quiz  ِدر جلع
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گرٍّی کَچک، ًوبیطی  –ای تَاًذ ضبهل2 سخٌراًی، هببحثِیبدگیری هی –رٍش یبددّی   


یب تراکوی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطع آهَزضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط  ًیبب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضعف داًطجَیبى( ٍ آزهَى پبیبای یب تکَیٌی )در فرایٌذ تذریس تَاًٌذ بِ صَرت آزهَى ٍرٍدی )آگبّی از سطح آهبدگی داًطجَیبى( هرحلِّب بر اسبس اّذاف هیآزهَى  

 داًطجَیبى( برگسار گردد.
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 والض هعبئل را پیگیری وٌذ.داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل  .2

3 2/12/95 
پبراهترّبی آؼٌبیی ثب 

، ترویت جَ ٍ بظیَّاؼٌ
 ظبختبر آى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 پبراهترّبی َّاؼٌبظی را ًبم ثجرد. -1

 .دّذ تَضیح را آى ظبختبر ٍ ارتفبع جَ، ترویت -2

 داًؽجَ ثب الیِ ثٌذی جَ ٍ خصَصیبت ّر الیِ آؼٌب ؼَد. -3

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذدر هجبحث هطرح  .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، 

 اًیویؽي،همبلِ،
 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرظػ ٍ پبظخ در 

 -اًتْبی والض
 ارائِ والظی

 تکًیىی

 

4 9/12/95 

آؼٌبیی ثب هفبّین ٍ تؼبریف 
َّا ٍ ریسغ ّبی  آة ٍ
، اًذازُ گیری ًسٍالت جَی

 جَی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را ثابراى  لطرات تؽىیل چگًَگی ثبرغ ٍ فرآیٌذداًؽجَ ثتَاًذ -1

 .دّذ تَضیح

 .دّذ تَضیح را ثبرغ هختلف الگَّبی ٍ اؼىبل -2

 ًظریِ ّبی ثسري ؼذى لطرُ هبًٌذ ثرشرٍى را تَضیح دّذ. -3

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، جسٍُ 

 آهَزؼی،
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

Quiz  ِدر جلع
 ٌذُآی

 تکًیىی

 

5 16/12/95 

آؼٌبیی ثب هفبّین ٍ تؼبریف 
آة ٍ َّا ٍ ریسغ ّبی 

، اًذازُ گیری ًسٍالت جَی
 جَی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 ثب هفبّین ثبراى ظٌجی ٍ ثرف ظٌجی آؼٌب ؼَد. -1

 .دّذ ؼرح را آًْب اًَاع ٍ ّب ظٌج ثبراى -2

 را ظٌجی ثبراى ؼجىِ یه در ّب ظٌج ثبراى تؼذاد ٍ ًصت هحل -3

 وٌذ. هؽخص

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، فیلن 
آهَزؼی، 
 اًیویؽي،

 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرظػ ٍ پبظخ در 

 -اًتْبی والض
 ارائِ پرٍشُ،

تکًیىی یا 

 تشخیصی

6 23/12/95 
ٍ  ثبرغآؼٌبیی ثب تؼبریف 

 رٍؼْبی اًذازُ گیری آى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
هیساى ثبرًذگی در یه ظاطح از هٌطماِ را ثاب رٍؼاْبی تجرثای       -1

 تخویي ثسًذ.

رن وردُ ٍ در داًؽجَ ثتَاًذرٍاثط ثیي خصَصیبت ثبرًذگی را د -2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

تحمیك والظی ثرای 
 درض

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 هعبئل آًْب را ثفْوذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

وَچه، حل 
 هعئلِ

point 

7 14/1/96 
حَزُ ّبی آؼٌبیی ثب هفبّین 

 ْبآً یٍ هؽخصبت ول سیآثر

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ؼجىِ رٍدخبًِ ٍ ردُ ّبی آى ّب تؽخیص دادُ ٍ در هعبئل آًْب  -1
 را حل وٌذ.

ا تَضایح دادُ ٍ از فرهَلْابی   خصَصیبت فیسیىای حَضاِ ّاب ر    -2
 هرثَطِ ثذظت آٍرد.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، ػىط، 

 یؽي،اًیو
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

Quiz  ِدر جلع
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

8 21/1/96 

آؼٌبیی ثب هفبّین ٍ 
حَضِ آثریس ٍ خصَصیبت 

، آزهَى ٍیصگیْبی آًْب
 هیبًترم

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

از رٍؼْبی هختلف ؼایت حَضاِ ٍ رٍدخبًاِ را دریاه حَضاِ       -1
 ثذظت آٍرد.آثریس 

زهاابى توروااس ثاارای یااه حَضااِ را درن وااردُ ٍ ثااب رٍؼااْبی  -2
 هختلف آى را ثذظت آٍرد.

خطَط ایسٍورًٍبل را تَضیح دّذ ٍ اّویت آى را در طرح ّابی   -3
 آثی تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرظػ ٍ پبظخ در 

 اًتْبی والض
تکًیىی، آزمًن 

 پایاوی

9 28/1/96 
آؼٌبیی ثب پبراهترّب ٍ هفبّین 

 تجخیر ٍ تؼرق

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

فرایٌااذ تجخیاار را تَضاایح دّااذ ٍ اّویاات آى را در هعاابئل     -1
 ّیذرٍلَشی درن وٌذ.

 تجخیر از ظطح آزاد آة را از رٍؼْبی هختلف ثذظت آٍرد. -2

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، جسٍُ، 

 همبلِ
 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرظػ ٍ پبظخ در 

 -اًتْبی والض
 ارائِ والظی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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11 4/2/96 
آؼٌبیی ثب پبراهترّب ٍ هفبّین 

 تجخیر ٍ تؼرق

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 تجخیر از ظطح هرطَة خبن ٍ گیبُ ثذظت آٍرد. -1

ثب رٍؼْبی هختلف ثذظت آٍردى تجخیر از ظطَح هرطَة خبن  -2
 ٍ گیبُ آؼٌب ؼذُ ٍ تفبٍت ثیي آًْب را ثیبى وٌذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ،ظخٌراًی
 ٍ پرظػ

 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، جسٍُ، 

 همبلِ
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

Quiz  ِدر جلع
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

11 11/2/96 
آؼٌبیی ثب پبراهترّب ٍ هفبّین 

 ثرگبة ٍ ًفَر

 دانشجو بتواند

 ه شناختی:حیط
 هىبًیعن ّبی ًفَر آة ثِ داخل خبن را تَضیح دّذ. -1

 ثب هؼبدلِ ّبی هختلف ًفَر آؼٌبؼَد ٍ در هعبئل ثِ وبر ثجرد. -2

 داًؽجَ ثب ًوبیِ ّبی ًفَر آؼٌب ؼذُ ٍ هفَْم آًْب را ثذاًذ. -3

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 داؼتِ ثبؼذ در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت .2
 

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، فیلن 

آهَزؼی، ػىط، 
 اًیویؽي،

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

Quiz  ِدر جلع
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

12 18/2/96 
براهترّب، هفبّین آؼٌبیی ثب پ

آثْبی ٍ تؼبریف ّیذرٍلَشی 
 زیرزهیٌی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ثب هفبّین آثْبی زیرزهیٌی آؼاٌب ؼاَد ٍ تؼابریف اختصبصای را      -1
 ثیبى وٌذ.

 طجمِ ثٌذی الیِ هختلف زیرزهیٌی را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.  -2

تخلل ٍ آثذّی را تَضیح دادُ ٍ ثب اظاتفبدُ از فرهاَل هحبظاجِ     -3
 ذ.وٌ

ٍضؼیت آة در الیِ ّبی آثذار را تَضیح دّذ ٍ ضاریت ّاذایت    -4
 ّیذرٍلیىی هَاد تؽىیل دٌّذُ الیِ را ثذظت آٍرد.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
ه، حل وَچ

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ،

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

ارائِ والظی، پرٍشُ 
 درظی

تکًیىی یا 

 تشخیصی

13 25/2/96 
آؼٌبیی ثب پبراهترّب، هفبّین 

آثْبی ّیذرٍلَشی ٍ تؼبریف 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ٍایت ثرد
 هبشیه

121 
پرظػ ٍ پبظخ در 

 -اًتْبی والض
تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 تؽىیل دٌّذُ الیِ ّبی آثذار را ؼرح دّذ.هَاد  -1 زیرزهیٌی

الیِ ّبی آثذار هحصَر ٍ غیر هحصاَر را تَضایح دّاذ ٍتفابٍت      -2
 آًْب را ثیبى وٌذ.

داًؽجَ هؽخصبت الیِ ّبی آثذار را ؼرح دّذ ٍ ثب فرهاَل آًْاب    -3
 را هحبظجِ وٌذ.

 داًؽجَ ثب وبرثرد ٍ حل هعبئل ثب لبًَى دارظی آؼٌب ؼَد. -4

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیذردر ٌّگبم ت .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

 ارائِ پرٍشُ درظی

14 1/3/96 
آؼٌبیی ثب هفبّین ٍ هؼبدلِ 

ّبی حروت آة در الیِ ّبی 
 زیرزهیٌی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 ؼجىِ جریبى ٍ جریبى آة در الیِ ّبی آثذار را تَضیح دّذ. -1

جریبى در الیِ ّبی هحصَر ٍ غیر هحصَر در حبلات هبًاذگبر را    -2
 ؼرح دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ طیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرظػ ٍ پبظخ در 

 -اًتْبی والض
 حل توریي در هٌسل

ًیىی یا تک

 تشخیصی

15 8/3/96 

آؼٌبیی ثب هفبّین ٍ تؼبریف 
ٍ رٍؼْبی رٍاًبة ظطحی 

اًذازُ گیری ػوك، ظرػت ٍ 
 دثی آة

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 رٍغ اًذازُ گیری ظطح آة را ؼرح دّذ. -1

 رٍؼْبی اًذازُ گیری ػوك ٍ ظرػت آة را ؼرح دّذ. -2

 جِ وٌذ.دثی در جریبًْبی وَچه ٍ ثسري را ؼرح دّذ ٍ هحبظ -3

 حیطه عاطفی:

 هعبئل هرثَطِ را حل وٌذ.ثب صجر ٍ حَصلِ  .1

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة، همبلِ، فیلن 

 آهَزؼی، ػىط،
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پبظخ در پرظػ ٍ 
 -اًتْبی والض

Quiz  ِدر جلع
 ، ارائِ والظیآیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

16 15/3/96 

 
افسایػ آگبّی داًؽجَیبى ثب 
هفبّین تحلیل ّیذرٍگراف ٍ 

 اًَاع آى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 هفَْم ّیذرٍگراف را ؼرح دادُ ّیذرٍگراف را هجسا وٌذ. -1

 ّیذرٍگراف ٍاحذ را ؼرح دّذ. -2

 حٌی ّیذرٍگراف، ّیذرٍگراف ٍاحذ را اظتخراج وٌذ.از یه هٌ -3

 ثب هفبّین هختلف ّیذرٍگراف آؼٌب ؼَد. -4

 حیطه عاطفی:

 داًؽجَ ثب اًگیسُ ثِ درض گَغ وٌذ. .1

 شىاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی،

 ٍ پرظػ
 ثحث پبظخ،

، گرٍّی گرٍّی
وَچه، حل 

 توریي

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 پرٍشوتَرٍیذئَ 
وتبة، جسٍُ، 
 ػىط، همبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ در 
 -اًتْبی والض

 

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 داًؽجَ فؼبالًِ در ثحث ّبی والض ؼروت وٌذ. .2

17 29/3/96 
جوغ ثٌذی ولی هطبلت 

 ٍ رفغ هؽىل

 دانشجو بتواند 
هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهؼی  .1

 ثذّذ.
 هعبئل هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ. .2
ذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درن وردُ ّ .3

 ثبؼذ.
 ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼروت وٌذ. .4

-ؼٌبختی
 ػبطفی

 121 ---- حل هعئلِ
حل هعبئل دادُ  

 ؼذُ
 آزمًن پایاوی

 

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبِ هی% ببقی00% کل ًورُ بب استفبدُ از کَئیس ٍ 20ارزضیببی بِ صَرت کتبی کِ 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل ًور00ُ   آزهَى پبیبى ترم
 % کل ًور20ُ کَئیس ٍ تکبلیف درسی
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