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 رھوش شقن
 رادنامیا

 
 تشادرب

 ادخ مالک زا
 
 
 
 
 
 
 
 

 یحیسم ٔهرواشم تاراشتنا
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 » دینک یراذگ هرامش ار دوخ یاھ تشادرب «
 
       ٣٠ ھینثت

     زورما دینیبب« :١۵
    تبحم و یتشھب یگدنز .١ ......... ،ییوکین و تایح 
    یدب و یمنھج یگدنز .٢  ......... ار یدب و گرم 
  ھتشاذگ میور یولج .٣ ......... .مھن یم امش ربارب رد  
 

  نک شوگ بوخ یرادنامیا رگا .۴ ......... مھد یم نامرف امش ھب زورما اریز :١۶
 ار دوخ یادخ هوھی ھک 
   میتسرپب ار ادخ .۵ ......... دیرادب تسود  
     وا یاھھار رد و  
   میرادرب مدق شیاھ هار رد .۶ .........  دیرادرب ماگ   
    اھنامرف و   
  ضیارف و   
  ار وا نیناوق و   
   تسا شدقم باتک رد اھنت اھنیا .٧ ......... ،دیراد هاگن   
  دروآ یم یتمالس .٨ ......... دینامب هدنز ات    
  ،ھتشگ هدوزفا ناترامش رب و    
 ینیمزرس رد ار امش ناتیادخ هوھی     
  دیوش یم لخاد نادب شفرصت یارب ھک     
 منک یم یگدنز ھک یئاج .٩ ......... .دھد تکرب      
          
 

  .........  دوش فرحنم امش لد رگا اما :١٧
      ......... دینکن تعاطا و 
 ......... ،هدش ھتفیرف ھکلب  
 ،دینک تدابع و هدجس ار ریغ نایادخ  
 

 ......... منک یم مالعا امش ھب زورما :١٨
  .........  دش دیھاوخ کالھ نیقی ھب ھک 
 ......... ،دیرذگ یم ندرا زا شفرصت یارب ھک نیمزرس نآ رد و  
 .تشاد دیھاوخن زارد رمع   
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      ۵ نایسسفا
 دنک یم دزشوگ !..دنز یم ادص ار نم ادخ .١    ......... ،نارھوش یا :٢۵

 منک ھناگادخ تبحم ار دوخ نز .٢  ......... ،دینک تبحم ار دوخ نانز 
  درک تبحم ار شیاسیلک حیسم ھک ھنوگنآ .٣ درک تبحم ار اسیلک زین حیسم ھک ھنوگنآ  
 یم شیاسیلک یادف ار شناج زین رھوش .۴ ،دومن نآ یادف ار شیوخ ناج و   
 دنک

  ار نآ ات :٢۶
 مایپ شمالک و تسا بآ سدقلا حور .۵    ......... مالک ِبآ اب 
 ١۴ :١٩ لاثما .منک ھناگادخ ار هداوناخ و دوخ ات .۶   ......... دیوشب  
 مزاس ھناگادخ ار ما هداوناخ و .٧ ......... ،ھتخاس رھاط ار اسیلک ھنوگ نیا و  
 .دنک تفایرد ار )سدقت( ادخ تھابش میاسیلک و .٨ ......... ،دیامن سیدقت   
  

 ......... دزاس رضاح دوخ دزن ار ناشخرد ییاسیلک و :٢٧
 ......... ،ھتشادن رگید یصقن و نیچ و کل چیھ ھک 
  ......... .دشاب بیع یب و ّسدقم ھکلب  

 ......... ،ناس نیمھ ھب :٢٨
 ......... ار دوخ نارسمھ دیاب نارھوش 
 ......... شیوخ ندب نوچمھ 
 ......... .دننک تبحم 
 ......... ،دنک یم تبحم ار دوخ نز ھک نآ  
 ......... .دیامن یم تبحم ار نتشیوخ  

 ......... ،درادن ترفن دوخ ندب زا یسک زگرھ اریز :٢٩
 ......... دھد یم کاروخ نآ ھب ھکلب 
 ......... ،دنک یم یرادھاگن نآ زا و 
 ......... زین حیسم ھکنانچمھ  
 ......... تبقارم اسیلک زا   
 ......... ؛دیامن یم   

 ......... .مییوا ندب یاضعا اریز :٣٠
  درم ور نیا زا« :٣١

 ......... ،ھتفگ کرت ار دوخ ردام و ردپ 
  شیوخ نز ھب  
 ......... ،تسویپ دھاوخ  
 ......... ود نآ و  
 ......... ».دش دنھاوخ نت کی   
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      ۵ نایسسفا
 ......... ،زار نیا :٣٢

 ......... - تسا میظع سب 
 ......... .میوگ یم نخس اسیلک و حیسم ٔهراب رد نم اما  

 ......... ،یراب :٣٣
 ......... زین امش زا کی رھ 
 ......... ار دوخ نز دیاب  
 ......... نتشیوخ نوچمھ  
 ......... ،دنک تبحم   
 ......... ار شیوخ رھوش دیاب نز و    
 ......... .دھن تمرح     
    
      ٧ نایتنرق لوا

 دشاب یم شنادنزرف و نز مداخ رھوش  .١ ......... دنک ادا شنز ھب تبسن ار دوخ نیِد دیاب درم :٣
 دشاب یم شنادنزرف و رھوش مداخ نز .٢ ......... .شرھوش ھب تبسن ار دوخ نیِد زین نز و 

     درادن رایتخا دوخ ندب رب نز :۴
 دنک یم یضار ار شرھوش نز .٣    ......... ،شرھوش ھکلب 
 دنز یم فرح دراد نم اب .۴   ......... زین درم و  
 درادن رایتخا دوخ ندب رب  
 دنک یم یضار ار دوخ نز رھوش .۵  ......... .شنز ھکلب   
  
 
 
      ۵ سواتومیت لوا

 ......... ناشیوخ شاعم نیمأت یپ رد یسک رگا :٨
 .........  دوخ ٔهداوناخ صوصخب 
 ......... ،دشابن  
 ......... تسا نامیا رکنم  
 ......... .نامیا یب زا رت تسپ و   
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 ٧ نایتنرق مود
 ،نازیزع یا سپ :١
 ،تسا ام نآ زا اھ هدعو نیا ھک لاح 
 مییادزب حور و مسج یکاپان رھ زا ار دوخ دییایب  
 ،ادخ زا سرت اب و   
  ار سدقت    
 .میناسر لامک ھب    
 ۵ نایتنرق مود

 ،دشاب حیسم رد یسک رگا سپ :١٧
 .تسا هزات یتقلخ 
 ؛تشذگرد ھنھک یاھ زیچ  
 !تسا هدش هزات زیچ ھمھ ناھ   
 
 ١ نایتنرق مود

 هدز ام رب ار شیوخ تیکلام رھُم و :٢٢
 ھناعیب نوچمھ ار دوخ حور و 
 .تسا هداد یاج ام یاھلد رد  
 
 ١٢ نایتنرق لوا

 ،ام ٔھمھ اریز :١٣
 ،ینانوی ھچ و دوھی ھچ 
 ،دازآ ھچ و مالغ ھچ 
 میتفای دیمعت حور کی رد  
 ؛میھد لیکشت ار ندب کی ات  
 .میدش هدیناشون حور کی زا ام ٔھمھ و   
 ٨ نایمور

  میناد یم :٢٨
 دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد 
 وا ٔهدارا قبط رب و  
 ،دنا هدش هدناوخ ارف  
 مھ اب اھ زیچ ٔھمھ   
 .تسا راک رد تیریخ یارب    
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 ۴ بوقعی
 ؟دیآ یم دیدپ لادج و گنج امش نایم رد اجک زا :١
 ؟دنلوغشم هزیتس ھب امش یاضعا نورد ھک ناتلایما زا ھن ایآ 

 ،دیروخ یم ار یزیچ ترسح :٢
 .دیروآ یمن تسد ھب ار نآ اما 
 ،دیوش یم لتق بکترم عمط زا  
 .دیسر یمن دیھاوخ یم ھچنآ ھب زاب اما   
 ،دینک یم اپ رب لادج و گنج    
 ،دیروآ یمن تسد ھب اما     
 !دینک یمن تساوخرد ھک ور نآ زا     

 ،دینک یم تساوخرد ھک زین هاگنآ :٣
 ،دیبای یمن 
 دینک یم تساوخرد دب تین اب اریز  
 .دینک دوخ یاھینارسوھ فرص ات   

 ،ناراکانز یا :۴
 ایند اب یتسود دیناد یمن ایآ 
 ؟تسادخ اب ینمشد  
 ،تسایند اب یتسود یپ رد ھک رھ   
 .دزاس یم ادخ نمشد ار دوخ    
 
 ٣ نایمور

 دنا هدرک هانگ ھمھ اریز :٢٣
 .دنیآ یم هاتوک ادخ لالج زا و 

 وا ضیف ھب اما :٢۴
 ییاھر یاھب نآ ٔھطساو ھب و 
 ،تسا یسیع حیسم رد ھک  
 .دنوش یم هدرمش اسراپ ناگیار ھب   
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 ٢ انحوی لوا
 ،منادنزرف یا :١
 مسیون یم امش ھب ار نیا 
 .دینکن هانگ ات  
 ،درک یھانگ یسک رگا اما   
 یعیفش    
 ،میراد ردپ دزن    
 .اسراپ حیسم یسیع ینعی     

 ،تسا ام ناھانگ ٔهرافک دوخ وا :٢
 ،طقف ام ناھانگ ھن و 
 .زین ناھج یمامت ناھانگ ھکلب  

 میسانش یم ار وا میناد یم اج نیا زا :٣
 .مینک یم تعاطا شماکحا زا ھک 

 ،دسانش یم ار وا دیوگ یم ھک نآ :۴
 ،دنک یمن تعاطا شماکحا زا اما 
 تسوگغورد  
 یتسار و   
 .درادن ییاج وا رد    

 ،دنک یم تعاطا وا مالک زا ھک نآ اما :۵
 ادخ ھب تبحم 
 .تسا هدیسر لامک ھب وا رد یتسارب  
 :میتسھ وا رد ھک میناد یم اج نیا زا  

 ،دنام یم وا رد دیوگ یم ھک نآ :۶
 دنک راتفر ھنوگ نامھ دیاب 
 .درک راتفر یسیع ھک  
 ٨ نایمور

 دیا ھتفاین ار یگدنب حور امش ھک ارچ :١۵
 ،دیشاب ناسرت زاب ات 
 دیا ھتفای ار یگدناوخ رسپ حور ھکلب  
 نآ ٔھطساو ھب ھک  
 :میھد یم رد ادن   
 .»ردپ ،اَبا«    

 



رادنامیا رھوش  8 

 

 
 ٢ بوقعی

 ،یرآ :٢۶
 ،تسا هدرم حور نودب ندب ھک ھنوگنامھ 
  لمع نودب نامیا  
 .تسا هدرم   

 ١١ نایناربع
 ، نامیا :١
 میراد دیما نادب ھک تسا ییاھزیچ نماض 
 .مینیب یمن زونھ ھچنآ ناھرب و  
 ٩ یتم

 :تفگ و درک سمل ار ناشنامشچ یسیع سپس :٢٩
 .»دوش ماجنا ناتیارب ناتنامیا رب انب«  

 ۴ نایناربع
 تسا رثؤم و هدنز ادخ مالک اریز :١٢

 ،مد ود ریشمش رھ زا رت هدنرب و 
 ذفان نانچ و  
 ،حور و سَفن ھک   
 زین ار ناوختسا زغم و لصافم و   
 ،دنک یم ادج    
 .تسا لد یاھتین و راکفا رگشجنس و    

 شنیرفآ یمامت رد زیچ چیھ :١٣
 ،تسین ناھنپ ادخ رظن زا 
 وا نامشچ ربارب رد زیچ ھمھ ھکلب  
 ،تسوا اب ام باسح ھک  
  .تسا راکشآ و نایرع   
 ٢ نایکینولاست مود

 ام لیجنا ٔھطساو ھب ار امش وا :١۴
 دناوخ ارف 
 حیسم یسیع ام دنوادخ لالج زا ات  
 .دیوش رادروخرب   
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 ۴ نایپیلیف

 ،نم یادخ و :١٩
 ار امش یاھزاین ٔھمھ 
 دوخ لالج رپ تلود بسح رب  
 .درک دھاوخ عفر یسیع حیسم رد   
 ۴ نایپیلیف

 ،نایاپ رد :٨
 ،ناردارب یا 
 ،تسا تسار ھچنآ رھ  
 ،تسالاو ھچنآ رھ  
 ،تسا تسرد ھچنآ رھ  
 ،تسا کاپ ھچنآ رھ  
 ،تسا یندوتس و ینتشاد تسود ھچنآ رھ  
 .دیشیدنیب نادب              
 ،شیاتس نایاش و تسا یلاع یزیچ رگا    
 .دینک لمأت نآ رد              
 ۴ نایپیلیف

 ،ھنوگ نیدب :٧
  ادخ شمارآ 
 تسا لقع یمامت زا رتارف ھک  
  یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد   
 .تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم    
 
 
 

 نیمآ
 


