
 دایتعا
 

 :دیامرف یم دنوادخ
 
 ٣ انحوی

  درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز« :١۶
 داد ار دوخ ٔھناگی رسپ ھک 
 دروآ نامیا وا ھب ھک رھ ات  
 ،ددرگن کالھ   
 .دبای نادیواج تایح ھکلب    
 

 دنوش یم ناج حور و مسج یگدوسرف ثعاب ھک ،یگدنز تالکشم و لئاسم زا رودب ینعی “نادیواج تایح”
 زا نادیواج تایح و تسا ناطیش زا گرم .هدرمن یتمالس زا سک چیھ .دندرگ یم ناسنا گرم ثعاب و
 .ادخ
 

 سدقلا حور راک قیرط تخانش
 

  .)“دشاب ادخ ھیبش”( دزاس یم ادخ ھیبش ار ناسنا شمالک ندرب راکب اب سدقلا حور
  .دنادرگب شھار عناوم و اھ زاین دھاش ار ادخ ات ،دوش یم زاغآ یئارگ نورد اب یضاقتم تشادرب
 دناوتب یضاقتم ات ،دھد یم ار مزال شنیب سدقلا حور ،)زیچان یدروم ات ھتفرگ دایتعا زا( دشاب ھچ رھ ھلئسم
 .درادرب ،هداد ناشن وا ھب سدقلا حور ھک هزات هار رد مدق ،ھتخانش ار دوخ ٔھلئسم
 

 ١۵ انحوی
 عفادم نآ نوچ اما :٢۶

 ،دیایب متسرف یم امش یارب ردپ دزن زا ھک 
 یتسار حور ینعی  
 ،دوش یم رداص ردپ زا ھک   
 .داد دھاوخ تداھش نم ٔهراب رد دوخ وا    

 :یتداھش ھچ
 

 ١۶ انحوی
 ،دیآ وا نوچ :٨
 درک دھاوخ باجم ار ناھج 
 یرواد و تلادع و هانگ ظاحل ھب ھک  
 .تسا راک ریصقت   
 

 تخانش دھاوخ ار شھار رس عناوم ،هداد ناشن شمالک ار )هانگ( تسین وا زا ھچنآ
 

 ۶ نایمور
 ،تسا گرم هانگ دزم اریز :٢٣

   ادخ یاطع اما 
 .تساسیع حیسم ام دنوادخ رد نادیواج تایح  



 ٣ سواتومیت مود
 تسادخ ماھلا سدقم بتک یمامت :١۶

  میلعت یارب و 
  بیدات و 
  حالصا و 
 تیبرت و 
 یئاسراپ رد 
 تسا دنمدوس  

 ادخ درم ات :١٧
  .ددرگ زیھجت وکین راک رھ یارب لامک ھب 

 
 

 ۶ انحوی
  دیآ نم دزن دناوت یمن سک چیھ :۴۴

 داتسرف ارم ھک یردپ ھکنآ رگم 
 ،دنک بذج ار وا   
 نیسپزاب زور رد نم و    
 .دینازیخ مھاوخ رب ار وا     
 ١ لامعا

 ،دیآ امش رب سدقلا حور نوچ اما :٨
 تفای دیھاوخ تردق 
 ،دوب دیھاوخ نم نادھاش و  
  هرماس و ھیدوھی یمامت و میلشروا رد   
 .ناھج طاقن نیرت رود ات و    

 
 

 :دینک تیادھ یئارگ نورد ھب ار وا ،یگدنز ٔھلئسم یناحور ٔھبنج نتخاس فوشکم زا سپ
 

 :تالاؤس
 ھچ ینکیم رکف ؟یراد مزال ھمھ زا رتشیب ھک تسیچ ؟یھاوخ یم ھچ ،یدش دازآ رگا ؟یراد ھچ ھب دیما
 طقف ،تسھ تدوخ دوجو رد اھ باوج ھمھ ؟یدب ماجنا یراد مزال ھچ نیبب نک رکف ؟ینکب شارب ھمزال راک
 .داد دھاوخ زین وا و ،)یرابدرب( دیئوجب ،یبوکب ،یھاوخب ادخ زا و یشاب تسارور ادخ اب دیاب
 
 تفایرد ھب قایتشا .دزاس یم مھارف شیگدنز رد ار سدقلا حور راک ٔھنیمز ھک ،تسوا فدھ و زاین :روظنم
 یراکمھ اب ھتفرگ ناج نامز رورم اب شدیما .دزاس یم یراج ار سدقلا حور توق ،ھتساوخ ادخ زا ھچنآ
 .دروآ دھاوخ تسدب ار ادخ ینامسج و یناحور راک تخانش و ھتشاذگ رانک ار عناوم ،رواشم
 
 
 

 



 ھلئسم داعبا تخانش
 دوش یم نآ عنام ھچنآ    مراد نآ ھب زاین ھچنآ

  
  
  
  
  
  

 .دینک تشاددای شرانک ار کی رھ تیولوا
 
  ،دش دنھاوخ هداد ناشن لکش نیا ھب ھلئسم داعبا - 
  ار “مزال دیما” ،ھلئسم لح رب زکرمت و  
 .تخاس دھاوخ مھارف )ادخ ھب اعد و ینامیشپ( ھبوت ٔھلحرم زا راذگ یارب   
 .دعب ھب مشش لصف امنھار باتک -    
 
 ۴ نایسسفا

  دیتخومآ امش :٢٢
 ،دوخ نیشیپ یگدنز ٔهویش ظاحل ھب دیاب ھک 
 ار میدق ناسنا نآ  
 دوش یم نآ عنام ھچنآ  هدنبیرف لایما ریثأت تحت ھک   
 ،دوب هدش داسف شوختسد   
 .دیروآ رد ھب نت زا    

 ،دوش ون امش رکف زرط دیاب :٢٣
 ،دینک رب رد ار دیدج ناسنا زا :٢۴

      تسا هدش هدیرفآ ھک 
 مراد نآ ھب زاین ھچنآ      ییاسراپ رد ات  
 ،یقیقح تیسودق و  
 .دشاب ادخ ھیبش   
 

 :تالاؤس
 ھچ ینکیم رکف ؟یراد مزال ھمھ زا رتشیب ھک تسیچ ؟یھاوخ یم ھچ ،یدش دازآ رگا ؟یراد ھچ ھب دیما
 طقف ،تسھ تدوخ دوجو رد اھ باوج ھمھ ؟یدب ماجنا یراد مزال ھچ نیبب نک رکف ؟ینکب شارب ھمزال راک
 .داد دھاوخ زین وا و ،)یرابدرب( دیئوجب ،یبوکب ،یھاوخب ادخ زا و یشاب تسارور ادخ اب دیاب
  .دزاس یم مھارف شیگدنز رد ار سدقلا حور راک ٔھنیمز ھک ،تسوا فدھ و زاین :روظنم 
 .دنک یم تیامھ نارحب نارود رد ار وا ھک تسا رواشم نامیا و تبحم -  
  .سدقلا حور یزاس ھنیمز زا تیامح رد اسیلک و ھکبش یاھ ھمانرب زا هدافتسا -  
 :قیوشت و یریگیپ یارب یگتفھ نایم سامت -  
   یضاقتم ھچنآ و ،سدقلا حور وترپ رد ار وا شوگ و مشچ مینک یم یعس -   
 .مینکب دھاوخ یم وا زا     


