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 » دسیونب ار دوخ یاھ تشادرب یضاقتم «
 
      ٧ نایتنرق لوا

 ،اھ هرکاب صوصخ رد اما و :٢۵
 ؛مرادن دنوادخ زا یمکح 
 دنوادخ تمحر ٔھطساو ھب ھک یسک ماقم رد یلو  
 ،تسا دامتعا روخرد  
 ....... ؟هدمآ اجک زا شرظن ....... .منک یم نایب ار دوخ رظن   

  منامگ نیا رب نم :٢۶
 ....... ؟نارحب مادک .......  ،رضاح نامز نارحب ببس ھب ھک 
 دشاب وکین ناسنا یارب  
 تسھ ھک یعضو نامھ رد    
 ....... ؟ارچ ....... .دنامب یقاب    

 ،یا ھتسب ینز ھب رگا :٢٧
 ،یوجم ییادج 
 ،یدازآ نز زا رگا و  
 ....... ؟ارچ ....... .شابم رسمھ یپ رد  

 ،ینک رایتخا رسمھ رگا اما :٢٨
 ؛یا هدرکن هانگ 
 ،دنک رھوش یا هدرکاب رگا و  
 .تسا هدرکن هانگ  
 ،دننک یم جاودزا ھک نانآ اما   
 دیشک دنھاوخ یتخس یگدنز نیا رد   
 ....... ؟یچ زا جنر ....... .دیربب جنر مھاوخ یمن نم و    
 
 ٧ نایتنرق لوا

 :دیدوب ھتشون نم ھب ھک یلئاسم صوصخ رد اما و :١
 ....... ؟تسیچ وکین ....... ».دنکن سمل ار نز ھک تسوکین ار درم« 
 

 .........  ؟تسیچ روظنم ......... ،دوجوم یاھیتفع یب ببس ھب اما :٢
 ،دشاب ھتشاد ار دوخ نز دیاب یدرم رھ 
 .ار دوخ رھوش ینز رھ  
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      ٧ نایتنرق لوا
 .دیشاب رود ھب ینارگن رھ زا ھک تسا نیا نم تساوخ :٣٢

 ،تسا دنوادخ روما نارگن درجم درم 
 ....... ؟تسیچ روظنم ....... ؛دزاس دونشوخ ار دنوادخ ھنوگچ ھکنیا نارگن  
 

  لھأتم درم ھک یلاح رد :٣٣
 ....... ؟تسیچ روظنم ....... ؛دزاس دونشوخ ار شرسمھ ھنوگچ ھکنیا نارگن 
 

 .تسین فوطعم دحاو یرما ھب وا ھجوت و :٣۴
 ،ناس نیمھ ھب 
 هدرکاب ای و درجم نز  
 ،تسا دناودخ روما نارگن   
 ،حور رد و مسج رد ھنوگچ ھکنیا نارگن    
 ؛دشاب سدقم    
 ،تسایند نیا روما نارگن لھأتم نز ھک یلاح رد     
 .دزاس دونشوخ ار شرھوش ھنوگچ ھکنیا نارگن     
 

 ....... ؟تسیچ رد تعفنم ....... ،میوگ یم امش تعفنم یارب ار اھنیا نم :٣۵
 .مراذگب ناتدنب و دیق رد ات ھن 
 دینک یگدنز یگتسیاش ھب ھک تسا نیا مدوصقم  
 ھغدغد مادک .درادن زاب دناودخ ھب یگدرپسرس زا ار امش یا ھغدغد چیھ و   
      ۴١ ایعشا

 شابم ناسرت سپ :١٠
 ،متسھ وت اب نم اریز 
 شابم ناسارھ و  
 .متسھ وت یادخ نم اریز   
 درک مھاوخ تیوقت ار وت    
 ،داد مھاوخ یرای و    
 ... ؟تسیچ تسار تسد ... شیوخ تلادع تسار تسد ھب و    
 .دومن مھاوخ تیامح وت زا      
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      ١۵ انحوی
 ،دراد ترفن امش زا ایند رگا« :١٨

  دیشاب ھتشاد دای ھب 
 امش زا شیپ ھک  
 .........  ؟ھنوگچ ......... .تسا ھتشاد ترفن نم زا   

 ،دیتشاد قلعت ایند ھب رگا :١٩
 .تشاد یم تسود دوخ ناسک نوچ ار امش ایند 
 ،دیرادن قلعت ایند ھب نوچ اما  
 ،ما هدیزگرب ایند زا ار امش نم ھکلب   
 .........  ؟ارچ ......... .دراد ترفن امش زا ایند    
 
      ١٢ سقرم

 .........  ؟ھچ ینعی ......... ،دنزیخرب ناگدرم ھک یماگنھ اریز :٢۵
 دنریگ یم نز ھن 
 .........  ؟ارچ ......... ؛دننک یم رایتخا رھوش ھن و 
 .دوب دنھاوخ نامسآ ناگتشرف نوچمھ ھکلب  
      ۵۶ ایعشا

  سپ :٣
 :دیوگن ،دشاب ھتسویپ دنوادخ ھب ھک یبیرغ 
 .........  ؟تسیچ روظنم ..... ،»درک دھاوخ ادج شیوخ موق زا ارم دنوادخ«  
 :دیوگن یَصخ و   
 .........  ؟ارچ ......... ».متسین شیب کشخ یتخرد«    

 :دیامرف یم نینچ دنوادخ اریز :۴
 .........  ؟ تسیک یصخ .........  ،دنراد هاگن ارم تابَش ھک ییاھ یصخ 
 دننیزگرب دزاس یم دونشخ ارم ھچنآ و  
 ،دنیوج کسمت نم دھع ھب و  

 شیوخ ٔھناخ رد ناشیدب :۵
  شیاھراوید نوردنا رد و 
 دیشخب مھاوخ ینادواج یمان  
 .........  ؟ھچ ینعی ......... .تفر دھاوخن نامیا زا زگرھ ھک   
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      ۵ نایطالغ
 :تسا نشور سفن لامعا :١٩

 ،یتفع یب 
 ،یکاپان 
 ؛یگزرھ و 

 ؛یرگوداج و یتسرپ تب :٢٠
 ،ینمشد 
 ،ییوج هزیتس 
 ،کشر 
 ؛مشخ 
 ،یبلط هاج 
 ،قافن 
 ،یدنب ھتسد 

  ؛دسح :٢١
  ،یتسم 
  یشایع 
 .مینک یم رود نت زا ار اھنیا ...... .اھنیا دننام و 
 ،مداد رادشھ امش ھب رتشیپ ھکنانچ  
 میوگ یم زاب   
 اھ راک نینچ ناگدننک ھک    
 دیاب راکچ ... .درب دنھاوخن ثاریم ھب ار ادخ یھاشداپ    
 ... ؟درک

 ،حور ٔهرمث اما :٢٢
 ،تبحم 
 ،یداش 
 ،شمارآ 
 ،ربص 
 ،ینابرھم 
 ،ییوکین 
 ،یرادافو 

 ینتورف :٢٣
 )٢۴ - ٢٢ :۴ نایسسفا( مییازفا یم دوخ ھب ار اھنیا ...... .تسا یرادنتشیوخ و 
 .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ  
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      ۴ نایکینولاست لوا
 ،دنوادخ یاسیع بناج زا ھک دیھاگآ اریز :٢
 .میا هداد امش ھب یماکحا ھچ 

 تسا نیا دنوادخ ٔهدارا :٣
 :دیشاب سدقم ھک 
 .دیراد هاگن رود یتفع یب زا ار دوخ  

 .........  ؟ھچ ینعی کی رھ ......... دنادب دیاب امش زا کی رھ :۴
 .........  ؟ھنوگچ ......... ھنوگچ ھک 
 ،یگدنزارب و یکاپ رد 
 .دراد هاگن طلست تحت ار دوخ ندب  

 ،دنسانش یمن ار ادخ ھک ییاھموق دننامھ دیابن :۵
 .........  ؟دراد یناوھش لایما درجم ایآ ......... .دشاب یناوھش لایما شختسد 
 
     ٢ سواتومیت مود
 ،مدنزرف یا وت سپ :١
 تسا یسیع حیسم رد ھک یضیف رد 
 ......... ؟تسورین لماش ضیف ایآ ......... ،وش دنمورین  

 ،یدینش نم زا رایسب ناھاوگ روضح رد ھک ار ھچنآ و :٢
 ......... راپسب ینیما نامدرم ھب 
 ......... .دنیآ رب زین نارگید شزومآ ٔهدھع زا ھک  

 ،یسیع حیسم ٔھتسیاش زابرس نوچمھ :٣
 اھجنر لمحت رد 
 ........ ؟تسیچ روظنم ......... .شاب میھس  
 
      ١١ یتم

 ،نم دزن دییایب« :٢٨
 ،نارابنارگ و ناشکتمحز یمامت یا 
 .دیشخب مھاوخ شیاسآ امش ھب نم ھک  

 .........  ؟تسیچ روظنم ......... دیریگ شود رب ارم غوی :٢٩
 ،دیبای میلعت نم زا و 
 ،متسھ لد هداتفا و میلح اریز  
 ....... .تفای دیھاوخ شیاسآ شیوخ یاھناج رد و   
 
 


