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 مالک زا تشادرب

 یحیسم هرواشم  -- دراد ار یلمع ھبنج
 
 
      ١٨ یتم

  :دیسرپ و دمآ یسیع دزن سرطپ سپس :٢١
  ،نم رورس«

  ،دزرو هانگ نم ھب مردارب رگا راب دنچ ات
  ؟مشخبب ار وا دیاب

 »؟راب تفھ ات ایآ
  :داد خساپ یسیع :٢٢

  میوگیم وت ھب«
  ،راب تفھ ھن

 ».راب تفھ داتفھ ھکلب
 

 تسا راب ٧٠ برض ٧   شنادنزرف یگدنز رد ادخ ششخب
 

 
 

 
 تسھ زین سیدقت زا تبحص ھلب

 
 
 

سیدقت  
بجاو  

 و
عنام الب  

تسا  
 
 

 

 سیدقت
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 دریگ یم تروص مالک یارجا اب سیدقت و

 
 

      ١٧ انحوی
 ؟تخانش ناوت یم ھنوگچ ار تقیقح ...١ تقیقح رد ار نانآ :١٧

 ؟ھچ ینعی سیدقت ....٢ ؛نک سیدقت
 ؟دماجنا یم سیدقت ھب ھنوگچ مالک ....٣ تسا تقیقح وت مالک      

 .دینک ریسفت هاتوک دوخ نابز ھب ار ھیآ .۴  
 ؟دراد امش اب یطبر ھچ ھیآ نیا .۵  

 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶  
 

  ار ھیآ نیا هدش حرطم تالاوس ھب باوج ھنومن
 دییامرف ھظحالم رخآ ٔھحفص رد

 
 

 دریگ یم مزال مالک یارجا ینامز ھچ
 

      ١ بوقعی
 ؟؟تسیک اب تبحص .....١  ،نم ناردارب یا :٢
 ؟ھچ ینعی هاگ رھ .....٢  هاگ رھ 
 ؟دراد ھسوسو اب یقرف ھچ ؟ھچ ینعی شیامزآ .....٣  نوگانوگ یاھ شیامزآ اب       
 ؟تسیچ دیوش یم وربور زا روظنم .....۴  ،دیوش یم وربور  
 ؟هدش یگدنز تنعل ثعاب ھچنآ ینعی .۵   ار نآ       
 ؟لامک ارچ .....۶  یداش لامک   
 ؟بجعت تمالع ارچ .....٧ !دیراگنیب        

 .دینک ریسفت هاتوک دوخ نابز ھب ار ھیآ .٨  
 ؟دراد امش اب یطبر ھچ ھیآ نیا .٩  

 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .١٠  
 
 

 دنک کاپ تسین وا زا ھچنآ زا ار نانآ ات دنک یم هدافتسا شنادنزرف تالکشم و لئاسم زا ادخ
 نم اب تھابش یارب دیرامشب یتاناکما ار یگدنز تالکشم و لئاسم دیوگیم ادخ

  دوخ یگدنز رد ار سدقلا حور ھک تسا ھنوگنیا
 درک میھاوخ ھبرجت

 
 

 نیمز یور تشھب  سیدقت      یرادیاپ          شیامزآ
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        ١ بوقعی
 ؟میناد یم اجک زا ......١ دیناد یم اریز :٣
 ؟؟ھچ ینعی نامیا نتشذگ ......٢ امش نامیا نتشذگ 
 ؟تسین لایناد ٔھتوب نامھ نیا ایآ ......٣  ،اھشیامزآ ٔھتوب زا  
 ؟دراد ینعم ھچ اجنیا رد یرادیاپ ......۴ .دروآ یم راب ھب یرادیاپ   

 .دینک ریسفت هاتوک دوخ نابز ھب ار ھیآ .۵    
 ؟دراد امش اب یطبر ھچ ھیآ نیا .۶  

 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .٧  
 
 

 ؟روطچ
 سیدقت    مالک

 
 

      لاثم    
 

 یئاضرا دوخ اب هزرابم
 
 

 ردپ ششخب بلط         رفص   ١   یراددوخ راب نیلوا
 
 )دیھاوخ یم ھچ امش دنادب دھاوخ یم یلو ،دناد یم وا ھتبلا( لیلد ھچ ھب :دسرپ یم ردپ
 

 نک مکمک .مریگب ار مدوخ یولج متسناوتن :دیئوگ یم امش
 

 ردپ ششخب بلط           ھقیقد ١٠    ٢  یراددوخ راب نیمود
 
 )دیھاوخ یم ھچ امش دنادب دھاوخ یم یلو ،دناد یم وا ھتبلا( لیلد ھچ ھب :دسرپ یم ردپ
 

 میھاوخ یم تردق .متفرگ ار مدوخ یولج یمک :دیئوگ یم امش
 

 ردپ ششخب بلط      ھقیقد ١۵    ٣   یراددوخ راب نیموس
 
 )دیھاوخ یم ھچ امش دنادب دھاوخ یم یلو ،دناد یم وا ھتبلا( لیلد ھچ ھب :دسرپ یم ردپ
 

 شاب نم اب .منک راکیچ مدیمھف الاح :دیئوگ یم امش
 

 یراذگرکش      زور مامت         ۴      یراددوخ راب نیمراھچ
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 ادخ تبحم

 لامک ھب ات        راب ٧٠ برض ٧
 
 
 

      ١ بوقعی
  یرادیاپ دیراذگب اما :۴
 ؟دسر یم لامک ھب ھنوگچ .....١ دناسر لامک ھب ار دوخ راک 
 ؟تخانش ناوت یم ھنوگچ ار غلاب ....٢ غلاب ات  
 ؟تسیچ روظنم .٣  دیوش لماک و  
 ؟میشاب ھتشادن مک زیچ ھمھ رد روظنم ایآ ....۴ .دیشاب ھتشادن مک یزیچ و   

 .دینک ریسفت هاتوک دوخ نابز ھب ار ھیآ .۵    
 ؟دراد امش اب یطبر ھچ ھیآ نیا .۶  

 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .٧  

  
       ھجوت       
 دریگب ماجنا اسیلک نیمداخ و شیشک رظن ریز دیاب راک نیا

 تسا رایسب “کیراب و گنت هار” زا فارحنا ناکما نوچ
  اسیلک نیمداخ زا رفن ھس ای ود تسا مزال نینچمھ

 دننک ادیپ روضح ھتفھ رد زور کی
  یریگیپ و ،شتسرپ ،اعد یارب

 
 

 
 دنیامن یم عجرم جنپ ھب ھیکت اھنت یحیسم نارواشم
 یریگیپ + شتسرپ + اعد + سدقلا حور + ادخ مالک

 
 
 

 بای تغل
http://www.moshaveremasihi.com/files/Topical.pdf 

https://www.razgah.com/words 
 
 
 

 ،تسام دوس ھب ھبوت  ...... میریگ یم ھجیتن سپ
 ،تسام ردپ ھب تھابش نوچ  ........ ؟ارچ
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 دیوگ یم ھک هدوب ناطیش بیرف
 دشاب یم رضم .... ھبوت

 
 

 شیامزآ ٔھتوب
 لبق لاثم 

 
 
 

            ٣  ٢  ١  ۴             ۵       
 رادیاپ و لماک   زوریپ   یرادیاپ   ١۵    یرادیاپ   ١٠    یرادیاپ    ٠   یرادیاپ         

 
             

 ھتفھ رھ                    
 دننک یم ریسفت ار ھیآ ۴ ای ٣      
 
 ھتفھ نایم          
 دنریگ یم سامت وا اب اعد مداخ کی و شتسرپ مداخ کی       

 
 رخآ رد

 

 میشاب ھتشاد دایب
 دراذگ یمن اھنت ار ام تقو چیھ ادخ

 
        اما          
 
      ۴ نایسسفا

 ار ادخ سودق حور :٣٠
 ؟ھچ ینعی نادب .....١ نادب ھک 

 ؟ھچ ینعی ییاھر زور ....٢  ییاھر زور یارب     
 ؟ھچ ینعی رھم .....٣ ،دیا هدش رھم  
 ؟تسیچ نآ تبقاع .......۵ ؟دوش یم نیگمغ ینامز ھچ ادخ .....۴ .دیزاسم نیگمغ        
 .دینک ریسفت هاتوک دوخ نابز ھب ار ھیآ .۶    

 ؟دراد امش اب یطبر ھچ ھیآ نیا .٧  
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .٨  

 
 :رتشیب عالطا

Book.html-http://www.moshaveremasihi.com/Guest 
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 دینک تشاددای ریز ٔھنوگب ار دوخ یاھ تشادرب

 
 
    )دنشاب یم ھنومن هدش حرطم تالاوس( ١٧ انحوی

 ؟تخانش ناوت یم ھنوگچ ار تقیقح ...١ تقیقح رد ار نانآ :١٧
 ؟ھچ ینعی سیدقت ....٢ ؛نک سیدقت
 ؟دماجنا یم سیدقت ھب ھنوگچ مالک ....٣ تسا تقیقح وت مالک      

 .دینک ریسفت هاتوک دوخ نابز ھب ار ھیآ .۴  
 ؟دراد امش اب یطبر ھچ ھیآ نیا .۵  

 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶  
  

             ١٧ :١٧ انحوی
 رادنامیا رھ نورد سدقلا حور .تسین یکی ھمھ یارب مالک زا تشادرب اما .تسادخ مالک رد اھنت تقیقح .١

 زین ھنوگنیا ار ام ٧٠ X ٧ .دیشک تسد دیابن هدشن تفایرد ھک ینامز ات و ،دشاب وگباوج دیاب ھک تسا
 .دنک یم تیادھ

 اما .میوشب سیدقت ،سیدقت ،سیدقت دیاب ام ھجیتن رد و ،مسودق ،سودق ،سودق نم دیامرف یم شدوخ ادخ .٢
 ھتفگ شمالک رد ادخ ھچنآ اب قباطم رگا .میتسین ادخ ناب هزابرد ام .هدشن هدرپس ام ھب ندش سیدقت هار
 تساوخ ھک میشاب ھتشاد نانیمطا میناوتیم تقونآ ،میرادب رودب ار دوخ یناسنا ضیارف زا و ،میورب شیپ

 .میا هداد ماجنا ار ادخ
 تاظحل نامھ هار .تسا رون نم یاھھار یارب و ،غارچ نم یاھیاپ یارب وت مالک ١٠۵ :١١٩ رومزم .٣

 رد دیاب ار مالک زا تشادرب اما .دھد یم ناشن ار هار ھظحل رھ ھک تسا مالک سپ .تسا ھنازور یگدنز
  .میراپسب تسا رادنامیا نورد ھک سدقلا حور تسد

 شدوخ دننام ار اھنآ ردپ دھاوخ یم .دنروآ یم نامیا ھک یناسک یارب تسا حیسم یسیع یاعد نیا .۴
 .دمان یم تقیقح ساسأو ھیاپ ار مالکو .دیامن سودق

 ارم دناوتب ھک دشاب یسک رگا .دوشب سیدقت ادخ قیرط زا دھاوخن ھک تسیک .دراد نم اب طبر ھک ھتبلأ .۵
  .موش یم رکشتم رایسب ،دنک کمک هار نیا رد

 زا روطچ مناد یمن یلو ،مرادن تسودً السا ھک مدش هدیشک یبناج ھب نم .ھیسنجٔ ھطبار نم عوضوم .۶
  .موش اھر شتسد

 
 

 ،دوش یم هدیشک شلاچ ھب رادنامیا رھ رد سدقلا حور ھک تسا ھنوگنیا
 .درک دنھاوخ وگزاب ار ناشدوخ یصخش لئاسم )دوز ای رید(ً اتیاھن و

 تایآ یمامت و ،دراد ار دوخ ھب طوبرم تایآ یدروم رھ اما
 .دنوش ھتفرگ رظن رد دیاب


