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   دیسیونب ار دوخ یاھ تشادرب
 مناد یمن دیسیونب ،دیناد یمن رگا

 
           ٣ انحوی

  درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز« :١۶
 داد ار دوخ ٔھناگی رسپ ھک 
 دروآ نامیا وا ھب ھک رھ ات  
  ؟ھچ ینعی ...... ،ددرگن کالھ   
  ؟تسین سدقلا حور نامھ نیا ایآ ...... .دبای نادیواج تایح ھکلب    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
           ۶ انحوی

  دیآ نم دزن دناوت یمن سک چیھ :۴۴
  ھکنآ رگم 
 داتسرف ارم ھک یردپ 
  ار وا  
  ؟دنک یم بذج ھنوگچ ...... ،دنک بذج  
  ؟ھچ ینعی نیسپزاب زور  ...... نیسپزاب زور رد نم و   
 ؟تسیچ روظنم ...... .دینازیخ مھاوخ رب ار وا      
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ١ لامعا

  ؟ھچ ینعی دیآ امش رب ...... ،دیآ امش رب سدقلا حور نوچ اما :٨
  .)١٣ :٢ نایپیلیف( ؟یتردق ھچ ...... تفای دیھاوخ تردق 
  ؟دوب میھاوخ ھچ دھاش  ......،دوب دیھاوخ نم نادھاش و  
 ؟تسیچ روظنم ...... هرماس و ھیدوھی یمامت و میلشروا رد   
  .ناھج طاقن نیرت رود ات و    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٨ نایمور

  ؟ھچ ینعی ام حور اب ادخ حور ......دھد یم تداھش ام حور اب دوخ حور و :١۶
  ؟دھد یم تداھش ھنوگچ ...... .میئادخ نادنزرف ام ھک 
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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         ١۵ انحوی
  ؟ھچ ینعی عفادم...... عفادم نآ نوچ اما :٢۶

 ،دیایب متسرف یم امش یارب ردپ دزن زا ھک 
  ؟ھچ ینعی یتسار حور ...... .یتسار حور ینعی  
    ؟تسیچ روظنم ...... ،دوش یم رداص ردپ زا ھک   
 ؟ھچ ینعی ...... .داد دھاوخ تداھش نم ٔهراب رد دوخ وا    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         ١۶ انحوی

 ،دیآ وا نوچ :٨
  ؟ھچ ینعی باجم ......درک دھاوخ باجم ار ناھج 
  ؟هانگ مادک ......هانگ ظاحل ھب ھک  
  ؟ھچ ینعی تلادع...... تلادع و   
  ؟ھچ ینعی یرواد ......یرواد و  
  ؟ھچ ینعی راک ریصقت...... .تسا راک ریصقت   
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
        ٣ سواتومیت مود

 تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت :١۶
  ؟ھچ ینعی میلعت ......میلعت یارب و 
  ؟ھچ ینعی بیدات ......بیدات و 
  ؟ھچ ینعی حالصا...... حالصا و 
  ؟ھچ ینعی تیبرت ......تیبرت و 
  ؟ھچ ینعی یئاسراپ ......یئاسراپ رد 
 تسا دنمدوس  

 ادخ درم ات :١٧
 لامک ھب 
 وکین راک رھ یارب 
  ؟تسیچ لماش زیھجت ...... .ددرگ زیھجت  
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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         ۵ نایطالغ
  ؟یناطیش تافص تفگ ناوت یم ایآ ...... :تسا نشور سفن لامعا :١٩

  ؟دیھد حرش ار یتفع یب .....  ،یتفع یب 
 ..... ،یکاپان 
 ..... ؛یگزرھ و 

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

 .....  ؛دسح :٢١
   ..... ،یتسم 
  ؟هدرب مان ادج ار کی رھ ارچ ...... یشایع 
  ؟تسین یھاوخ دوخ زا اھنیا ...... .اھنیا دننام و 
 ..... ،مداد رادشھ امش ھب رتشیپ ھکنانچ  
 ..... میوگ یم زاب   
  ..... اھ راک نینچ ناگدننک ھک    
 ..... .درب دنھاوخن ثاریم ھب ار ادخ یھاشداپ     

 ؟ھچ ینعی ٔهرمث ......،حور ٔهرمث اما :٢٢
 ..... ،تبحم 
 ..... ،یداش 
 ..... ،شمارآ 
 ..... ،ربص 
 ..... ،ینابرھم 
 ..... ،ییوکین 
 ..... ،یرادافو 

 ..... ینتورف :٢٣
  ؟دنک رییغت دیاب کی رھ ایآ...... .تسا یرادنتشیوخ و 
  ؟ھچ ینعی ...... .تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ  
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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          ٢ نایپیلیف
 تسادخ اریز :١٣

  ؟دنک یم لمع ھک تسیچ ...... ،دوخ دنمورین لمع اب ھک 
  ؟یساسا ھچ رب میمصت ...... میمصت مھ  
  ؟ھچ ینعی ...... تردق مھ و  
  ؟مینادب ھنوگچ ......،دزاس یم شدونشوخ ھک ار ھچنآ ماجنا   
  ؟دروآ یم دیدپ ھنوگچ ...... .دروآ دیدپ امش رد    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٢ نایتنرق لوا

 ،دشاب هاگآ یمدآ راکفا زا ھک تسیک اریز :١١
 .....  وا دوخ حور زج 
  ؟دزاس یم ار مدآ راکفا مدآ حور ینعی ...... ؟تسوا نورد رد ھک  
 ..... ،سایق نیمھ رب   
  تسادخ حور طقف    

  ؟ارچ ...... .تسا هاگآ ادخ راکفا زا ھک    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٢ لامعا

 ،دیسر ارف تساکتنپ زور نوچ :١
 دندوب عمج اج کی رد لدکی ھمھ 

  هاگان ھک :٢
  دمآ نامسآ زا یدابدنت شزو یادص نوچمھ یئادص 
  ،دندوب ھتسشن نآ رد ھک ار یا ھناخ و  
  یمامت ھب   

  ؟دوب ھچ ...... .درک رپ   
  هاگنآ :٣
  دندید یئاھ ھنابز 
 شتآ یاھ ھنابز نوچمھ  
  ؟ھچ ینعی ...... دش میسقت ھک   
  ؟دینک یم فیرعت ھنوگچ ...... .تفرگ رارق ناشیا زا کی رھ رب و   

  ؟ھچ ینعی دنتشگ رپ ...... دنتشگ ُرپ سدقلا حور زا ھمھ سپس :۴
  ؟دینک یم فیرعت ھنوگچ ...... ،دیشخب یم ملکت تردق ناشیدب حور ھک ھنوگ نآ و 
  ؟دینک یم فیرعت ھنوگچ ...... رگید یاھنابز ھب  
  ؟دوب ینابز ھچ ...... .دندرک زاغآ نتفگ نخس   
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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          ١۶ انحوی
  ؟ھچ ینعی یتسار حور ...... ،دیآ یتسار حور نوچ اما :١٣

  ؟ھچ ینعی تقیقح یمامت رد ...... ؛درک دھاوخ یربھار تقیقح یمامت ھب ار امش 
 ،تفگ دھاوخن نخس دوخ بناج زا وا اریز  
  ؟دونش یم ھچ سدقلا حور ...... دونش یم ار ھچنآ ھکلب   
  ؟دنک یم نایب سدقلا حور ھنوگچ ...... درک دھاوخ نایب    
 ...... ؟ھچ ینعی ...... تسا شیپ رد ھچنآ زا و     
  ؟ھچ ینعی ...... .تفگ دھاوخ نخس امش اب      
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ١۴ انحوی

 :تفگ وا ھب یسیع :۶
  ؟دینک فیرعت ار تایح – یتسار - هار ...... ؛متسھ تایح و یتسار و هار نم« 
  ؟ھچ ینعی ھطساو ھب ...... ،نم ٔھطساو ھب زج سک چیھ  
  .دیآ یمن ردپ دزن   

  ؟میسانش یم ھنوگچ هزورما ...... ؛دیتخانش یم ارم رگا :٧
 ؛دیتخانش یم زین ارم ردپ 
  ؟ھچ ینعی نیا زا سپ ...... دیسانش یم ار وا نیا زا سپ اما  
  ؟دنراد یقرف ھچ ھتخانش و هدید ...... .»دیا هدید ار وا و   
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ١۶ انحوی

 ،لاح نیا اب :٧
  میوگ یم تسار امش ھب نم 
  ؟تسیچ روظنم ...... .تسامش دوس ھب منتفر ھک  
  ؟دنراد مھ اب یطبر ھچ حور ندمآ و یسیع نتفر ...... ،مورن رگا اریز   
 )٢۶ :١۵ انحوی( ؛دمآ دھاوخن امش دزن عفادم نآ    
  ؟مورب ارچ ...... مورب رگا اما     
 .متسرف یم امش دزن ار وا      
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ۴ انحوی لوا

  ؟دنک یم تبحص یک اب ...... ،نازیزع یا :١
  ؟دراد دوجو زین یرگید حور رگم ...... ،دینکم رواب ار یحور رھ 
  دییامزایب ار اھنآ ھکلب  
  ؟مییامزایب ار حور ھنوگچ ...... .ھن ای دنتسھ ادخ زا ھک   
  نیغورد یایبنا اریز    
 .دنا ھتفر نوریب ایند ھب رایسب     
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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         ١ انحوی لوا
  ؟دشاب راک هانگ دراد ناکما رادنامیا رگم ...... ،میھانگ زا یرب مییوگب رگا :٨
  ؟دنھد یم بیرف ار دوخ یناسک ھچ ...... میا هداد بیرف ار دوخ 
  ؟دینک یم فیرعت ھنوگچ ار نیا ...... تسین ام رد یتسار و  

  ؟دراد ار دوخ ھبوت یھانگ رھ ینعی ...... ،مینک فارتعا دوخ ناھانگ ھب رگا یلو :٩
  ؟ھچ ینعی لداع / ھچ ینعی نیما ...... ،تسا لداع و نیما ھک وا 
  ؟ھچ ینعی دزرمآ یم ...... دزرمآ یم ار ام ناھانگ  
  ؟میسانش یم ھنوگچ ار یتسرد ان ...... یتسردان رھ زا و   
  ؟دنک یم ذوفن ام مسج رد ...... .دزاس یم نامکاپ    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         ١١ یتم

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

  ؟ھچ ینعی ...... دیریگ شود رب ارم غوی :٢٩
 ،دیبای میلعت نم زا و 
 ،متسھ لد هداتفا و میلح اریز  
  ؟روطچ ...... .تفای دیھاوخ شیاسآ شیوخ یاھناج رد و   
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         ۴ نایسسفا

  ار ادخ سودق حور :٣٠
 ...... ؟ھچ ینعی دیا هدش رھم ،دیا هدش رھم ییاھر زور یارب نادب ھک 
  ؟دوش یم نیگمغ ھنوگچ ...... .دیزاسم نیگمغ  

 ،یخلت ھنوگ رھ :٣١
 ،مشخ 
 ،تینابصع 
 ،دایرف 
 ییوگازسان 
  ؟مینک یم رود ھنوگچ ...... .دینک رود دوخ زا ار یھاوخدب عون رھ و  
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
         ۶ نایتنرق لوا

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

  ؟اھب مادک ...... ،دیا هدش هدیرخ ییاھب ھب :٢٠
  ار ادخ سپ 
 .... .دینک لیلجت دوخ ندب رد  
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
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          ٢ نایتنرق لوا
 دریذپ یمن ار ادخ حور ھب طوبرم روما یناسفن ناسنا اما :١۴

  ؟یھاوخ ادخ / یھاوخ دوخ ...... ،تسا تلاھج شرظن رد اریز 
 ،تسین ناشکرد ھب رداق و  
 اھنآ ٔهراب رد تسرد تواضق ھک ارچ   
 .تسا رسیم یناحور یھاگدید زا اھنت    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٢ نایتنرق لوا

 ،ھتخاس راکشآ ام رب دوخ حور طسوت ار نآ ادخ اریز :١٠
  ؟ھچ ینعی زیچ ھمھ ...... ،زیچ ھمھ حور ھک ارچ 
  زین ار ادخ قامعا یتح  
  .دیھد حرش ار دواک یم ...... .دواک یم   
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٨ نایمور

  ؟حور مادک ...... زین حور و :٢۶
  ؟فعض مادک  ......ام فعض رد 
  ؟دیآ یم یرای ھب ھنوگچ ...... ،دیآ یم نام یرای ھب 
  ؟ھچ ینعی ...... .مینک اعد دیاب ھنوگچ میناد یمن اریز  
  ؟تسین اھنابز ھب ملکت نیا ...... ،یندشان نایب ییاھ ھلان اب حور اما   
 ؟تسیچ روظنم ...... .دنک یم تعافش ام یارب    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٨ نایمور
 ،سفن تیمکاح رد ھن امش اما :٩
  ؟ھچ ینعی حور تیمکاح ...... ،دیراد رارق حور تیمکاح رد ھکلب 
 .دشاب نکاس امش رد ادخ حور رگا ھتبلا  
  ؟تسا مادک حیسم حور ...... ،دشاب ھتشادن ار حیسم حور یسک رگا و   
 .تسین حیسم ِنآ زا وا    
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ١۴ انحوی

  ؟ھچ ینعی عفادم ...... ،عفادم نآ اما :٢۶
 ،سدقلا حور ینعی 
  ،دتسرف یم نم مان ھب ار وا ردپ ھک  
  ؟ھچ ینعی ...... تخومآ دھاوخ امش ھب ار زیچ ھمھ وا   
  ؟ھتفگ ام ھب ھنوگچ ...... ،متفگ امش ھب نم ھچنآ رھ و    
  ؟دراد هدیاف ھچ ندروآ دای ھب ...... .دروآ دھاوخ ناتدای ھب     
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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          ٣ سوتیت
 ،میدوب هدرک ھک ییوکین یاھراک ببس ھب ھن ار ام :۵
  شیوخ تمحر زا ھکلب 
  ؟تسیچ روظنم ...... ،دیشخب تاجن  
  ؟ھچ ینعی ...... هزات دلوت لسغ ھب   
  ؟دوش یم ون ھک تسیچ ...... یندش ون و    
  ؟تسیچ سدقلا حور و تاجن ھطبار ...... ؛تسا سدقلا حور زا ھک    

  ؟ھچ ینعی یناوارف ...... ،تخیر ورف ام رب یناوارف ھب ار وا ھک :۶
 ،حیسم یسیع ام یجنم ٔھطساو ھب 

 وا ضیف ھب ات :٧
  ؟ھچ ینعی اسراپ ...... ،هدش هدرمش اسراپ 
 ،نادواج تایح دیما رب انب  
  ؟ھچ ثراو ...... ناثراو ھب   
  ؟ھچ ینعی ...... .میدرگ لدب   
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         ١ سواتومیت مود
 ،هدیشخب ام ھب ادخ ھک یحور اریز :٧
 ،سرت حور ھن 
  ؟دراد تردق اب یقرف ھچ توق توق حور ھکلب  
  تبحم و  
  ؟دیھد حرش ار یناحور طابضنا .تسا طابضنا و  
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٢ نایسسفا

  ؟ھچ ینعی ھتخاس ...... ،مییادخ تسد ٔھتخاس اریز :١٠
 یسیع حیسم رد و 
  ؟ھچ ینعی هدیرفآ ...... میا هدش هدیرفآ  
  ؟دنمادک ...... ،میھد ماجنا کین یاھ راک ات   
 درک ایھم شیپ زا ادخ ھک ییاھراک    
  ؟ھچ ینعی ...... .میرادرب ماگ اھنآ رد ات     
 ......  - دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ «
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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          ٧ نایتنرق مود
  ؟یناسک ھچ ینعی ...... ،نازیزع یا سپ :١
 ،تسا ام نآ زا اھ هدعو نیا ھک لاح 
  ؟ھچ ینعی مییادزب ...... مییادزب حور و مسج یکاپان رھ زا ار دوخ دییایب  
 ؟تسیچ روظنم ...... ،ادخ زا سرت اب و   
 ...... دینک فیرعت ار سدقت ار سدقت    
  ؟ددرگ یم لامک ھب ھنوگچ صیدقت ...... .میناسر لامک ھب    
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ۵ نایتنرق مود

 ،دشاب حیسم رد یسک رگا سپ :١٧
 ...... .تسا هزات یقلاخ 
 ...... ؛تشذگرد ھنھک یاھ زیچ  
  ؟ھچ ینعی ...... !تسا هدش هزات زیچ ھمھ ناھ   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ١ نایتنرق مود

 ...... هدز ام رب ار شیوخ تیکلام رھُم و :٢٢
 ھناعیب نوچمھ ار دوخ حور و 
 .تسا هداد یاج ام یاھلد رد  
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ١٢ نایتنرق لوا

 ،ام ٔھمھ اریز :١٣
 ،ینانوی ھچ و دوھی ھچ 
 ،دازآ ھچ و مالغ ھچ 
 میتفای دیمعت حور کی رد  
 .....؟ھچ ینعی ندب کی ؛میھد لیکشت ار ندب کی ات  
 .میدش هدیناشون حور کی زا ام ٔھمھ و   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٨ نایمور

  میناد یم :٢٨
 دنراد یم تسود ار ادخ ھک نانآ قح رد 
  ؟ھچ ینعی ...... وا ٔهدارا قبط رب و  
 ،دنا هدش هدناوخ ارف   
  ؟دنک یم رییغت زیچ ھمھ ...... مھ اب اھ زیچ ٔھمھ    
 .تسا راک رد تیریخ یارب     
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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          ۴ بوقعی
 ؟دیآ یم دیدپ لادج و گنج امش نایم رد اجک زا :١
  ؟تسام دوخ رد ینعی ...... ؟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     
  ؟ھچ ینعی ...... !دینک یمن تساوخرد ھک ور نآ زا     

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

 ،ناراکانز یا :۴
 ایند اب یتسود دیناد یمن ایآ 
  ؟یھاوخ ادخ / یھاوخ دوخ ...... ؟تسادخ اب ینمشد  
 ،تسایند اب یتسود یپ رد ھک رھ   
  ؟ادخ ای / دوخ ای ...... .دزاس یم ادخ نمشد ار دوخ    
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٣ نایمور

  ؟ارچ ...... دنا هدرک هانگ ھمھ اریز :٢٣
  ؟ھچ ینعی ...... .دنیآ یم هاتوک ادخ لالج زا و 

 وا ضیف ھب اما :٢۴
 ییاھر یاھب نآ ٔھطساو ھب و 
 ،تسا یسیع حیسم رد ھک  
  ؟هدش مکاح سدقلا حور ینعی ...... .دنوش یم هدرمش اسراپ ناگیار ھب   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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         ٢ انحوی لوا
  ؟تسیک روظنم ...... ،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
  ؟مکح مادک ...... .مینک یم تعاطا شماکحا زا ھک 

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

  ؟ھچ ینعی ...... ،دنک یم تعاطا وا مالک زا ھک نآ اما :۵
 ادخ ھب تبحم 
  ؟ھچ ینعی لامک ھب ...... .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  
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         ٨ نایمور

 دیا ھتفاین ار یگدنب حور امش ھک ارچ :١۵
  ؟دیآ یم زاب سرت  ...... ،دیشاب ناسرت زاب ات 
 دیا ھتفای ار یگدناوخ رسپ حور ھکلب  
 نآ ٔھطساو ھب ھک  
 :میھد یم رد ادن   
 .»ردپ ،اَبا«    
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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         ٢ بوقعی

 ،یرآ :٢۶
 ،تسا هدرم حور نودب ندب ھک ھنوگنامھ 
  ؟دوش لمع ھب لیدبت دیاب نامیا ...... .تسا هدرم لمع نودب نامیا  
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         ١١ نایناربع
 ، نامیا :١
  ؟یتنامض ھچ ...... میراد دیما نادب ھک تسا ییاھزیچ نماض 
  ؟ھچ ینعی ...... .مینیب یمن زونھ ھچنآ ناھرب و  
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
          ٩ یتم

 :تفگ و درک سمل ار ناشنامشچ یسیع سپس :٢٩
  ؟ھچ ینعی ...... .»دوش ماجنا ناتیارب ناتنامیا رب انب«  
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
         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   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
        ٢ نایکینولاست مود

 ام لیجنا ٔھطساو ھب ار امش وا :١۴
 دناوخ ارف 
 حیسم یسیع ام دنوادخ لالج زا ات  
 .دیوش رادروخرب   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
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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   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
        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             
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
        ۴ نایپیلیف
 ،ھنوگ نیدب :٧
 تسا لقع یمامت زا رتارف ھک ادخ شمارآ 
  یسیع حیسم رد ار ناتیاھنھذ و اھلد  
 .تشاد دھاوخ هاگن ظوفحم   
 ......  - دراد امش ھب یطبر ھچ «
 
 
 

 نیمآ
 


