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 هرابود جاودزا
 

 
 جاودزا ھب عجار اما .هدش رشتنم ھنیمز نیا رد یفیلاکت و هدش یدایز تبحص قالط و جاودزا ھب عجار
 تسد رد ھچنآ زا اما .هدشن مالک رد نآ زا یدایز تبحص تقیقح رد نوچ ،هدوبن یتشادرب ،هرابود
  .تفرگ ار دوخ باوج ناوت یم ،تسھ
 

  :تسا نیا لاوس
 “؟دنک جاودزا یرگید صخش اب هرابود دناوت یم ،ھتفرگ قالط ھک یصخش ایآ”

 
      ٧ نایمور
 ،تسا هدنز شرھوش ھک نامز نآ رگا سپ :٣
 رگید یدرم اب 
 ،دنک تلصو 
 .دوش یم هدناوخ راکانز  
 ،دریمب شرھوش رگا اما   
 ،تسا دازآ تعیرش نیا زا   
 ،دنک تلصو رگید درم اب ھکنانچ و    
 .جاودزا ھب قیوشت ...... .دوش یمن هدرمش راکانز     
 
 نز تیعضو نیا ،یبناج زا اما .دننک جاودزا هرابود دندازآ ،هدرم ناشرھوش ھک یناسک صوصخ رد
 یم ،دنوشن ھسوسو راچد ھکنآ رطاخب ھک ،دھد یم ناشن )توف ای قالط زا سپ( ار یدرجم درم ای
  .دننک جاودزا هرابود دنناوت
 
      ٧ نایمور
 ،دوجوم یاھیتفع یب ببس ھب اما :٢
  یدرم رھ 
 ،دشاب ھتشاد ار دوخ نز دیاب 
 .جاودزا ھب قیوشت ...... .ار دوخ رھوش ینز رھ و  
 
 
 :تسا نیا باوجً اتجیتن

  ،تخاس انب ناطیش ٔھسوسو زا تظافح رطاخب ار جاودزا ادخ ھک روطنامھ”
 “درامشب زیاج زین ار هرابود جاودزا ھک تسا یقطنم
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      ١٠ سقرم
 دندمآ شدزن نایسیرف :٢
 شیامزآ یارب و 
 :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
 ببس ھب یسوم« 
 امش یلدتخس  
  ؟ھچ ینعی یلدتخس ........ .تشون ناتیارب ار مکح نیا   
 

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

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

 “.دش دنھاوخ نت کی ود نآ و :٨
 ،نیا ربانب 
 ،دنتسین ود رگید سپ نآ زا  
 .تسا ندش نتکی روظنم سپ ..... .دنشاب یم نت کی ھکلب    
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      ٧ نایتنرق لوا
 - میوگ یم ھیقب ھب :١٢

 - دنوادخ ھن میوگ یم نم 
 دراد نمیا یب رسمھ یردارب رگا ھک  
 ،دنک یگدنز وا اب تسا رضاح نز نآ و  
 ؟تسیچ روظنم ..... .دیوگ قالط ار دوخ نز دیابن ردارب نآ   

 نینچمھ :١٣
 دراد نامیا یب رھوش ینز رگا 
 ؟یطرش ھچ ھب ........  ،دنک یگدنز وا اب تسا رضاح درم نآ و  
 .دیوگ قالط ار دوخ رھوش دیابن نز نآ   

 نامیا یب رھوش اریز :١۴
 ؟ھچ ینعی ........ دوش یم سیدقت شرسمھ ٔھطساو ھب 
 .شرھوش ٔھطساو ھب نامیا یب نز و 
 ،تروص نیا ریغ رد  
 ؟ھچ ینعی ........ ؛دندوب یم کاپان امش نادنزرف  
 ؟روطچ ........ .دنسدقم نانآ ھکلب ،تسین نینچ اما   

 تسا نامیا یب ھک نآ رگا اما :١۵
 ،دوش ادج دھاوخب 
 .دنک نینچ راذگب  
 نمؤم نز ای رھوش یعضو نینچ رد   
 .دنک یگدنز وا اب درادن یرابجا   
 یلو    
 .تسا نتکی روظنم ... .تسا هدناوخ یتشآ و حلص ھب ار ام ادخ    
   
      ٧ نایمور
 ،دوجوم یاھیتفع یب ببس ھب اما :٢
  یدرم رھ 
 ،دشاب ھتشاد ار دوخ نز دیاب 
 .جاودزا ھب قیوشت ...... .ار دوخ رھوش ینز رھ و  
 
 
     ۵ سواتومیت لوا

 تسا نیا رب نم یأر سپ :١۴
 رتناوج یاھ هویب ھک 
 ،هدرک رھوش  
 دنروایب دنزرف   
 دنشاب ونابدک و   
 ؟تسیچ روظنم ...... .دنھدن ییوگدب لاجم ار نمشد و    
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      ١۴ نایمور
  دییایب سپ :١٩

  افص و حلص یرارقرب بجوم ھک ار ھچنآ 
 ،دوش یم رگیدکی یانب و  
 ؟دراد هرابود جاودزا ھب یطبر ھچ ...... .مینک لابند   
 
      ۵۴ ایعشا

  ؟تسیک اب نخس ...... ار وت دنوادخ :۶
 دورطم ینز دننام 
 لد هدیجنر و 
 ؟تسیچ روظنم ...... ،دناوخ یم ارف  
 یناوج مایا نز نوچمھ   
  .دشاب هدرک کرت ار وا شرھوش ھک    
 :دیوگ یم نینچ تیادخ یرآ     

 هاتوک یا ھظحل یارب :٧
    ؟تسیچ روظنم ...... ،مدرک کرت ار وت 
 میظع یتقفش اب اما  
 ؟یچ رطاخب ........ .مروآ یم زاب ار وت   

 :دیامرف یم وت یلو دنوادخ :٨
 یبضغ ششوج ھب 
 ،مدناشوپ وت زا یور یا ھظحل  
  اما   
 ینادواج تبحم اب   
 ؟ھچ ینعی ...... .درک مھاوخ تقفش وت رب    
 
 
 
 
 
 
 


