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 )دینک یراذگ هرامش ار دوخ تشادرب(
      ١٠ سقرم
 دندمآ شدزن نایسیرف :٢
  شیامزآ یارب و 
 ؟ ارچ ...... :دندیسرپ وا زا  
 ؟دھد قالط ار دوخ نز درم ھک تسا زیاج ایآ«   

 :تفگ خساپ رد یسیع :٣
 »؟تسا هداد امش ھب یمکح ھچ یسوم« 

 :دنتفگ :۴
 درم ھک هداد هزاجا یسوم« 
 دسیونب یا ھمانقالط  
 ».دنک اھر ار دوخ نز و   

 :دومرف اھنآ ھب یسیع :۵
 سبس ھب یسوم« 
 امش یلدتخس  
 ؟ ارچ ...... .تشون ناتیارب ار مکح نیا   

 ،شنیرفآ زاغآ زا اما :۶
 .“دیرفآ نز و درم ار ناشیا” ادخ 

 ،ور نیمھ زا” و :٧
 ،هدرک کرت ار دوخ ردام و ردپ درم 
 تسویپ دھاوخ شیوخ نز ھب  

 “.دش دنھاوخ نت کی ود نآ و :٨
 ،نیا ربانب 
 ؟ ھچ ینعی ...... ،دنتسین ود رگید سپ نآ زا  
 ؟ ارچ ...... .دنشاب یم نت کی ھکلب    
      ٣١ لاثما

 ؟تفای دناوت ھتسیاش یرسمھ ھک تسیک :١٠
 توقای زا وا جرا 
 .تسا رتنوزف سب  

 یو رب شرھوش لد :١١
 دراد دامتعا 
 یدوس چیھ زا و  
 .تشاد دھاوخن مک   

 شیوخ یگدنز یاھزور ٔھمھ رد :١٢
 ،درک دھاوخ یکین شرھوش ھب 
 .یدب ھن  
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      ٢ یکالم
 :دیھد یم ماجنا زین ار رگید لمع نیا و :١٣

 ار دنوادخ حبذم 
 ھلان و ھیرگ و اھکشا ھب 
 دیناشوپ یم  
 دراد یمن روظنم ار امش یایادھ رگید اریز   
 یدونشوخ اب ار اھنآ و   
 .دریذپ یمن ناتتسد زا    

 :دییوگ یم امش اما :١۴
 »؟یریذپ یمن ارچ« 
 ببس نآ زا  
  دنوادخ ھک   
  تا یناوج مایا رسمھ و وت نایم رد   
 ،تسا هدوب دھاش   
 ،یا هدیزرو تنایخ یو ھب وت ھک یرسمھ    
 وت مدمھ وا ھکنآ اب     
 .تسوت نامیپ مھ ِرسمھ و      

 ؟تخاسن کی ار اھنآ وا ایآ :١۵
 ؟ھچ ینعی ...... .دنتسھ یو نآ زا حور و نت رد اھنآ 
 ؟کی ارچ و  
 .دوب ادخ بناج زا یلسن یپ رد اریز  
 ؟ ھچ ینعی ...... ،دیشاب دوخ یاھحور بقارم سپ   
 .دزرو تنایخ دوخ یناوج مایا نز ھب یسک ادابم    

 :دیامرف یم لیئارسا یادخ هوھی :١۶
 ؟ ارچ ...... ،مراد ترفن قالط زا نم« 
 ؟ ھچ ینعی ...... .دناشوپ یم تنوشخ ھب ار شا ھماج ھک نآ زا و  
 ،دیشاب دوخ یاھحور بقارم سپ   
 »؛دیزروم تنایخ و   
 .اھرکشل دنوادخ ٔهدومرف تسا نیا    
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       ۵ نایسسفا
    ،نارھوش یا :٢۵

    ،دینک تبحم ار دوخ نانز 
   درک تبحم ار اسیلک زین حیسم ھک ھنوگنآ  
  ،دومن نآ یادف ار شیوخ ناج و   

      ار نآ ات :٢۶
     مالک ِبآ اب 
      دیوشب  
  ،ھتخاس رھاط ار اسیلک ھنوگ نیا و  
     ،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 اسیک 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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      ٢ سوتیت
 ،ناس نیمھ ھب :٣
 .دنشاب ھتشاد یا ھنامرتحم یگدنز ٔهویش دیاب هدروخلاس نانز 
  وگ تبیغ دیابن  
 ،دنشاب بارش ٔهدنب ای  
 تسوکین ھک ار ھچنآ دیاب ھکلب   
 ،دنھد میلعت    

 ار رتناوج نانز دنناوتب ات :۴
 دنزومایب درخ 
 تسود رھوش ھک  
 دنشاب تسود دنزرف و  

 رادنتشیوخ و :۵
 فیفع و 
 ونابدک و 
 نابرھم و 
 ،رھوش میلست و 
 .دوشن ھتفگ دب ادخ مالک ات  
      ۵ نایسسفا

 ،نانز یا :٢٢
 ،دیشاب دوخ نارھوش میلست 
  ھنوگ نامھ 
 .دیتسھ دنوادخ میلست ھک  

 ،تسا نز ِرَس رھوش اریز :٢٣
 زین حیسم ھکنانچ 
 ،اسیلک رس  
 .تسا نآ ٔهدنھد تاجن و ،شیوخ ندب  

 ،تسا حیسم میلست اسیلک ھک ھنوگ نامھ سپ :٢۴
 زین نانز 
 یرما رھ رد دیاب  
 .دنشاب دوخ نارھوش میلست  
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      ٧ نایتنرق لوا
  شنز ھب تبسن ار دوخ نیِد دیاب درم :٣
   دنک ادا 
   .شرھوش ھب تبسن ار دوخ نیِد زین نز و 

     درادن رایتخا دوخ ندب رب نز :۴
      ،شرھوش ھکلب 
 زین درم و  
 درادن رایتخا دوخ ندب رب  
      .شنز ھکلب   
      ٢ یکالم

 :دیامرف یم لیئارسا یادخ هوھی :١۶
 ،مراد ترفن قالط زا نم« 
 .دناشاپ یم تنوشخ ھب ار شا ھماج ھک نا زا و  
 ،دیشاب دوخ یاھحور بقارم سپ   
 »دیزروم تنایخ و    
 .اھ رکشل دنوادخ ٔهدومرف تسا نیا     
      ۴ نایسسفا

  ار ادخ سودق حور :٣٠
 ،دیا هدش رھم ییاھر زور یارب نادب ھک 
 .دیزاسم نیگمغ  

 ،یخلت ھنوگ رھ :٣١
 ،مشخ 
 ،تینابصع 
 ،دایرف 
 ییوگازسان 
 .دینک رود دوخ زا ار یھاوخدب عون رھ و  
      ۶ نایتنرق لوا

  تسا سدقلا حور دبعم امش ندب ھک دیناد یمن ایآ :١٩
 تسامش رد ھک 
 ،دیا ھتفای ادخ زا ار وا و  
 ؟دیتسین دوخ نآ زا رگید و   

 ،دیا هدش هدیرخ ییاھب ھب :٢٠
  ار ادخ سپ 
 .دینک لیلجت دوخ ندب رد  
 


