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 ))   دیئامرف ھظحالم رخآ ٔھحفص رد ار تالاوس باوج قیرط   ((
 
          )ون هرازھ( ۵۵ ایعشا

 :دیامرف یم دنوادخ :٨
 ؟تسیچ راکفا زا روظنم .١ ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 ؟تسیچ اھھار زا روظنم .٢ .امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و  

 ؟تسیچ رتدنلب زا روظنم .١،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
 ؟دنوش یم تفای اجک “نم یاھھار” .٢ امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 ؟دنوش یم تفای اجک “نم راکفا” .٣ .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  
 .دینک فیرعت ار تایآ دوخ نابز ھب .۴
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۵
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶
 
       )ون هرازھ( ۵۵ ایعشا

 ؟تسیچ “مناھدزا ممالک” زا روظنم .١؛دوش یم رداص مناھد زا ھک نم مالک دوب دھاوخ نانچمھ :١١
 ؟تسیچ “رمث” زا روظنم .٢،تشگ دھاوخن زاب نم دزن رمث یب 
 ؟تسیچ “متساوخ ار ھچنآ” زا روظنم .٣ ،دروآ دھاوخ اج ھب متساوخ ار ھچنآ ھکلب     
 ؟دینک فیرعت ار “مداتسرف شماجنا ھب ار نآ  ھچنآ رد”.۴ مداتسرف شماجنا ھب ار نآ ھچنآ رد و       
 ؟تسیچ ود نآ نایم قرف .۵ .دش دھاوخ نارماک            
 .دینک فیرعت ار ھیآ دوخ نابز ھب .۶
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .٧
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .٨
 
       )ون هرازھ(١٢ یتم

 ؟میروآ تسدب ھنوگچ ار “ردپ ٔهدارا” .١ تسا نامسآ رد ھک ارم ردپ ۀدارا ھک رھ اریز :۵٠
 ؟تسیچ “دروآ یاجب” زا روظنم .٢ ،دَرَوآ یاج ھب 
 ؟دنک یمن قرف ارچ .٣ .تسا نم ردام و رھاوخ و ردارب  
 .دینک فیرعت ار تایآ دوخ نابز ھب .۴
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۵
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶

 سدقلا حور ٔهویم
 سیدقت
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       )ون هرازھ( ۵ نایناربع
 ؟تسیچ “راوخ ریش” زا روظنم .١ ،تسا راوخریش ھک رھ :١٣

 ؟دنراد ار یقرف ھچ “ییاسراپ میلاعت” .٢ ،تسین انشآ نادنچ ییاسراپ میلاعت اب 
 ؟تسیچ “کدوک زونھ” زا روظنم .٣ تسا کدوک زونھ اریز    

 ؟تسیچ “نیگنس یاذغ” زا روظنم .١ تسا ناغلاب ِنآ زا نیگنس یاذغ اّما :١۴
 ؟)تسین ٧٠ رد برذ ٧ نامھ(ددرگیم ماجنا “موادم نیرمت اب ھک” تسیچ .٢ ،موادم نیرمت اب ھک 
 ؟دنا هدرک تیبرت ار دوخ” ھنوگچ .٣ دناهدرک تیبرت ار دوخ    
 ؟تسیچ “دب و بوخ” زا روظنم .۴ دنھد صیخشت دب زا ار بوخ ھک       
 .دینک فیرعت ار تایآ دوخ نابز ھب .۵
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۶
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .٧
 
 
       )ون هرازھ( ٣۴ رومزم
 ؟تسیچ “دیشچب” زا روظنم .١ دیشچب :٨
 ؟دینک فیرعت ار دینیبب .٢ دینیبب و 
 ؟تسیچ وکین و بوخ قرف .٣ ؛تسوکین دنوادخ ھک 
 ؟تسیچ “لاح ھب اشوخ” زا روظنم .۴ دریگ هانپ وا رد ھک نآ لاح ھب اشوخ  
 .دینک فیرعت ار ھیآ دوخ نابز ھب .۵
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۶
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .٧
 
       )ون هرازھ( ١ سرطپ لوا

 ؟تسا هدش ھتشون اجک .١ :تسا هدش ھتشون ھک ارچ :١۶
 ؟دینک فیرعت ار سدقم .٢ .مسّودق نم اریز ،دیشاب ّسدقم   
  .دینک فیرعت ار ھیآ دوخ نابز ھب .٣
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۴
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۵
 
       )ون هرازھ( ١٠٣ رومزم
 )٣٠ :١٢ سقرم(؟تسیچ ناج روظنم .١ ،نم ناج یا :٢
 ؟دیناوخ یم کرابتم ار ادخ دوخ ناج اب ھنوگچ .٢ ناوخب کرابتم ار دنوادخ 
  شیاھناسحا ۀمھ زا کی چیھ و  
 ؟دنز یم ام ھب یررض ھچ ندرک شومارف .٣ !نکم شومارف ار   
 .دینک فیرعت ار ھیآ دوخ نابز ھب .۴
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۵
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶
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       )ون هرازھ( ۵ نایطالغ
 ؟ھچ ینعی هرمث .١ ،حور ۀرمث اّما :٢٢

 ؟دینک فیرعت ار تبحم .٢ ،تبحم 
 ؟دینک فیرعت ار یداش .٣ ،یداش 
 ؟دینک فیرعت ار شمارآ .۴ ،شمارآ 
 ؟دینک فیرعت ار ربص .۵ ،ربص 
 ؟دینک فیرعت ار ینابرھم .۶ ،ینابرھم 
 ؟دینک فیرعت ار ییوکین .٧ ،ییوکین 
 ؟دینک فیرعت ار یرادافو .٨ ،یرادافو 
  ؟دینک فیرعت ار ینتورف .٩ و ینتورف 
 ؟؟دینک فیرعت ار یرادنتشیوخ .١٠ .تسا یرادنتشیوخ 
  ؟تسیچ تعیرش زا روظنم .١١ . تسین اھنیا فلاخم یتعیرش چیھ                 
 ؟میراد یسیع ھب قلعت ھک مینادب اجک زا .١٢،دنراد ّقلعت یسیع ْحیسم ھب ھک نانآ      
 )٢١- ١٩ :۵ نایطالغ( ؟تسیچ سفن .١٣ شتالیامت و اھسوھ ۀمھ اب ار سْفن   
 ؟تسیچ روظنم .١۴ .دنا هدیشک بیلص رب    
 ؟تسیچ حور رد تسیز .١۵ ،مینک یم تسیز حور ھب رگا             
 ؟دراد ام راتفر اب یطبر ھچ حور .١۶ .مینک راتفر زین حور ھب           
 ؟ھنوگچ .١٧ میشابن دنسپدوخ         
 ؟ھنوگچ .١٨ رگیدکی ندروآ مشخ ھب زا و                                                        
 ؟ھنوگچ .١٩ مھ ھب تبسن تداسح و                                                        
 ؟تسین ١٠ هرامش نامھ نیاآ .٢٠ میرادب تسد      

 ؟دوش یم امش ھب طوبرم )اھ هرامش( ھیآ نیا زا تمسق مادک .٢١
 ؟درک دیھاوخ هدافتسا نآ زا ھنوگچ .٢٢
  ؟تشاد دھاوخ ار یشقن ھچ سدقلا حور .٢٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        ١٠ نایتنرق  لوا
 .دشابن رشب بسانم ھک هدماین امش رب یشیامزآ چیھ :١٣

 ؛تسا نیما ادخ و 
  دھد یمن هزاجا وا  
 ،دیوش هدومزآ دوخ ناوت زا شیب   
 شیامزآ هارمھ ھکلب    
  دزاس یم مھارف زین یزیرگ هار     
 .دیشاب ھتشاد ار شلمحت بات ات      
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 شیامزآ ٔھتوب
  

 
 

 دندرک یم راکچ شتآ نایم رد اھنآ
 درکیم راکچ ناشنایم ادخ
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         )ون هرازھ(١ بوقعی
 ؟دنک یم تبحص یسک ھچ اب . . .١ ،نم ناردارب یا :٢
 ؟یچ ینعی شیامزآ . . .٢  ،دیوش یم ور ھبور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ 
 ؟ارچ . . .٣ یداش لامک ار نآ  
 ؟تسیچ یارب بجعت تمالع . . .۴ !دیراگنیب  

  ؟دیناد یم اجک زا . . .١ دیناد یم اریز :٣
 ؟تسیچ “نامیا تشذگ” زا روظنم . . .٢ ،اھشیامزآ ٔھتوب زا امش نامیا نتشذگ 
 ؟تسیچ یرادیاپ رگید یناعم . . .٣ .دروآ یم راب ھب یرادیاپ  

 ؟دسر یم لامک ھب ینامز ھچ . . .١ دناسر لامک ھب ار دوخ راک یرادیاپ دیراذگب اما :۴
 ؟ھچ ینعی غلاب . . .٢ غلاب ات 
 ؟دشاب دناوت یم ھچ اجنیا لماک زا روظنم . . .٣ دیوش لماک و 
 .دینک فیرعت ار تایآ دوخ نابز ھب .۴
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۵
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶

 اھ شامزآ ٔھتوب
 ادخ مالک و سدقلا حور ٔهزجعم

 
 

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

             
 ھتفھ رھ                    
  ھیآ ۴ ای ٣             
  ار دنشاب یم عوضوم ھب طوبرم ھک یتایآ لک زا  
 مینک یم ریسفت  
 ھتفھ نایم          
 

 )شتسرپ حور جیورت یارب( شتسرپ مداخ            
 )یگدنز رد ادخ تساوخ ماجنا یارب( اعد مداخ +  
 دنریگ یم سامت وا اب   
           
 ھتفھ رخآ          
 

  .تالاؤس باوج یسررب .١   
  و ھلئسم هرابود یسررب .٢   
  رگید ھیآ ۴ ای ٣ باختنا . ٣   
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       لاثم     
    هانگ اب هزرابم  

  دننک یم ھعلاطم ار یگلجع ھب طوبرم ھیآ ۴ ای ٣ ھتفھ رھ 
 

 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
 
 

 ادخ تبحم
 لامک ھب ات        راب ٧٠ برض ٧

 
 
 

        ١ بوقعی
  یرادیاپ دیراذگب اما :۴
 ؟دسر یم لامک ھب ھنوگچ یرادیاپ .....١ دناسر لامک ھب ار دوخ راک 
 ؟درک فیرعت ناوت یم ھنوگچ ار غلاب ....٢ غلاب ات  
 ؟تسیچ لماک .٣  دیوش لماک و  
 ؟ میشاب ھتشادن مک یزیچ ھچ یارب .۴ .دیشاب ھتشادن مک یزیچ و     

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

 ؟دراد امش ھب طبر یعوضوم ھچ .٧  
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 دینک تشاددای ریز ٔھنوگب ار دوخ یاھ تشادرب

 » تسا نم زا اھ تشادرب و تالاوس «
 
 

          )ون هرازھ( ۵۵ ایعشا
 :دیامرف یم دنوادخ :٨
 ؟تسیچ راکفا زا روظنم .١ ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 ؟تسیچ اھھار زا روظنم .٢ .امش یاھھار ،نم یاھھار ھن و  

 ؟تسیچ رتدنلب زا روظنم .١،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
 ؟دنوش یم تفای اجک “نم یاھھار” .٢ امش یاھھار زا زین نم یاھھار 
 ؟دنوش یم تفای اجک “نم راکفا” .٣ .تسا رتدنلب امش راکفا زا نم راکفا و  
 .دینک فیرعت ار تایآ دوخ نابز ھب .۴
 ؟دشاب ھتشاد امش اب دناوت یم یطبر ھچ .۵
 ؟دراد طبر امش ھب ھک تسیچ .۶

  
           ٨ :۵۵ ایعشا

 ندش ینابرق دھاش اھ راب ھک تسیک ؟دنک ینابرق ار شدنزرف دناوتب بلق میمص زا ھک تسیک .١
 .دنک دوخ ھیبش ار ام ھک تسا نیا ادخ راکفا ؟دھد یم ھمادا زاب و دوشب دوخ دنزرف

 .دراد مزال ار دوخ ھبرجت سک رھ .دھد یم ناشن امب شمالک قیرط زا سدقلا حور ار ادخ هار .٢
 .دھد یم ناشن تیسودق رد ار مزال ھبرجت نآ یگدنز تالکشم و لئاسم قیرط زاً الومعم ادخ

           ٩ :۵۵ ایعشا
  .دراد یدایز قرف ام اب ادخ رایعم روظنم .١
 ار دوخ ھبرجت سک رھ اما .دیآ یم تسدب ،سدقلا حور قیرط زا و شمالک اب ھتبلأ ادخ هار .٢

 اب ربارب کی چیھ تداھش .دوش هداد وا ھب ات دیوجب و دبوکب دیاب .دیامن بسک دیاب )ار دوخ هار(
 .تسین یرگید

 رھ یگدنز رد ھچنآ اب قباطم ارنآ سدقلا حور و ،دنوش یم تفای شمالک رد زین ادخ راکفا .٣
  .درب یم راکب ،دھاوخ یم صخش

 .یھاوخ یم دوخ یارب ھک تسا نآ زا رتدنلب رایسب مراد رظن رد تیارب ھچنآ دیوگ یم ادخ .۴
 یمن اھنت نم اما .دوشب دنمرھب ادخ راتفر و راکفا زا دھاوخن ھک تسیک .دراد طبر ھک ھتبلأ .۵

 .دینک کمک هار نیا رد نم ھب .منک شیادیپ مناوت
 .دناجنریم ارم یلیخ ھک مراد یئوشانز ھلئسم نم .۶
 

 ،دوش یم هدیشک شلاچ ھب رادنامیا رھ رد سدقلا حور ھک تسا ھنوگنیا
 .دنوش یم انشآ ناشدوخ یصخش لئاسم اب )دوز ای رید(ً اتیاھن و

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

 .دوش هدروارب ادخ تساوخ ات
 نیمآ


