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 رطخ
 یسنج هانگ

 یسنج هانگ ٔهرواشم        موس شخب

 
 .دماجنا یم گرم ھب رخآ رد اما ،دیامن یم تسرد شرظن رد ھک تسھ یھار ناسنا یور شیپ

 ١٢ :١۴ لاثما
 
 لیلد نیا ھب ھکنآ دوجو اب ،دندوب هدرواین هانپ هرواشم ھب ییوشانز لئاسم رطاخ ھب الیژ و نسحم
 یم ،دندوب یحیسم نوچ اما .دنریگب قالط دندوب ھتفرگ میمصت تقیقح رد .دندوب هدش یضاقتم
 .تشادن دوجو یفالخ چیھ ادخ مالک رظن زا نوچ ،دوب دھاوخن عورشم ناشیارب قالط دنتسناد
 دننک عناق دنناوتب ار رواشم رگا دندرک یم رکف .یگدنز تملظ زج ،دوبن کرت ای ،انز رطاخب یلیلد
 .دننک ادیپ یتاجن هار دیاش تقونآ ،تسا نکمم ریغ نداد ھمادا ھک

 

 ھب یا ھقالع چیھ نم ،میرادن مھ اب یگدنز ٔھمادا یارب یلیلد چیھ ،متفگ ھک روطنامھ   :الیژ
  .مرادن نسحم 

 ھقالع هرطق کیً اصخش نم .میرادن مھ اب ھمادا یارب یلیلد چیھ ،ھگیم تسرد الیژ ھلب :نسحم
  .هدنامن یقاب میارب

 

 ،دیوگب ھکنآ رظتنم .دندوب رواشم باوج رظتنم و ،دندوب هدز ار ناشفرح نوچ ،دندش مارآ سپس
 روطنیا ،تسا قالط هار اھنت ،هدنامن امش ییوشانز یگدنز رد یا ھقالع و قشع رگید رگا”
  .“؟تسین

 یگدنز بادرگ یاھ یھام
 دش دھاوخ ادخ بذج دوخ یھام .... راذگب بالق کون رب ار مالک .... ریگ یھام

 
s 

 هدمع بلطم .هدیسر دوخ ٔھجرد نیرت نیئاپ ھب امش ییوشانز یگدنز ھکنآ زا مفساتم یلیخ” :رواشم
 ٔھنازور یگدنز ،ھجیتن رد .دیرادن مھ ھب یا ھقالع و قشع رگید ھک ،تسا نیا دیتفگ ھک یا

 ،تسامش یاپ یاھ ریجنز تسکش ،هار اھنت و ،درادن یمامت ھک دینیب یم یمنھج رد ار دوخ
  .منک یم کرد بوخ نم .هدرک ناتدیما ان ،هدز ھمدص و ،ھتفرگ دوخ دنب رد ار امش ھک

 
 ..... دنونشب ار رخآ فرح ات دوب ھتسب رواشم ناھد ھب ود رھ شوگ و 
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 رد اھنت ھک دیتسھ یتاجن نآ جاتحم و هدرک ھلمح امش ود رھ ھب ناطیش ھک تسین یکش :رواشم
  ؟تسین روطنیا ،دراد دوجو سدقلا حور و ،حیسم یسیع نامدنوادخ

 
 .مینک یگدنز مھ اب مینوت یمن طقف ام ،ردارب تسین ادخ اب ام لاکشا :نسحم
 
 ھچ ،دشاب یلاکشا رھ .نادیواج تایح ثراو و ،دیتسھ ادخ نادنزرف ود رھ ھک دشاب ناتدای :رواشم

 و مھم عوضوم نیا .دراد رب ،شنادنزرف هار نایمزا دناوت یم ادخ ،گرزب ھچ و کچوک
  .دیھدن تسد زا و ،دینکن شومارف تقو چیھ ار یتایح

 نیا اب الاح ،یاو ،ھتفگن ادخ .تسین یا هزات دروم .دیا هدش ناطیش منھج راچد لاح اما 
 یم نآ رد ار دوخ ھک یمنھج زا تسھ شناکما ،دیھد شوگ ادخ فرح ھب رگا !منک راکیچ
 اجنیا ھب ار امش ادخ ؟دیراد لوبق ،ادخ دنزرف یارب تسین یئاج منھج .دیوش اھر ،دینیب
 .دیوش راتفرگ هرابود و ،دیریگب تسدب دوخ ھن ،دنک لح ،“وا” ،ار امش ٔھلئسم ات هدروآ
  .درادن دوجو یموس هار .تسھ امش یور شیپ ،هار ود اھنت دشاب ناتدای

 رد ناطیشً انیقی ،دشاب ھتشاد دوجو رگا .درادن دوجو تسار ای پچ ھب لیامت ،ور ھنایم هار 
 ،درادن یموزل امش یگدنز .دینزن لوگ ار دوخ .تسا نداتفا هاچ ھب ھلاچ زا و ،دراد ذوفن نآ
  .دشاب ھتشاد امش لقع و لابقا و سناش ھب یگتسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .مینک یگدنز مھ اب میناوت یمن ام .میرادن ناطیش و ادخ اب یلاکشا ام  :نسحم
 .میتسھ یحیسم و میا ھتفای تاجن ام  :الیژ

 
 دیراذگب ،میوگ یم ھک ،تسا دیا ھتفای تاجن و ،دیتسھ یحیسم امش ھک رطاخ نیمھ ھب :رواشم

 .مامت .دھد تاجن ،دیتسھ نآ رد ھک یمنھج زا ار امش هرابود ،داد تاجن ار امش ھکنامھ
 
 ؟دھد تاجن منھج نیا زا ار ام دھاوخ یم روطچ ادخ :نسحم
 
  ؟تسین روطنیا ..... دیا هداد تسد زا ادخ ھب ار دوخ نامیا امش ،دینیبب :رواشم
  ؟تسین روطنیا ..... دیا هدش ادخ ھب دیدرت و کش شوختسد 
  ،میوگب امش ھب نم ھکنآ یاج ھب 
 یم ھک یلکش رھ ھب ار شدوخ و دنک عوجر امش قطنم و لقع ھب شدوخ ادخ دیراذگب 

  .دھد ناشن امش ھب ،دھاوخ
 ؟لوبق 

       ١۴ لاثما
  ناسنا یور شیپ :١٢

 تسھ یھار 
 شرظن رد ھک 
 ،دیامن یم تسرد  
  .دماجنا یم گرم ھب رخآ رد اما   
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 رخآ ھحفص رد تالاوس ھب باوج قیرط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .تسین روطنیا ،منک یم “عمج” نم ،دیوگ یم حیسم یسیع :رواشم
  ؟تسرد .تسین ادخ زا ،هدمآ شیپ رضاح لاح رد رفن ود امش نایم ھچنآ 
  .دشاب ادخ زا درادن ناکما 
 ؟دیتسھ قفاوم فرح نیا اب 
 ؟یچ ھک الاح .هدرک ھلمح ام ھب ناطیش .ھلب .بوخ یلیخ  :نسحم
 .“دربب مالک هار رد ار ام دھاوخ یم  :الیژ
 
  .حیحصً الماک :رواشم
 طقف ادخ ھچنآ مناوت یمن نم .تسامش اب ھبرجت یلو ،مزاس انشآ مالک اب ار امش مھاوخ یم 

 ار امش مھاوخ یم یلو .منک فیرعت امش یارب و منک تشادرب ار دراد رظن رد امش یارب
 .دیتسھ ادخ نادنزرف نوچ ،دینک باختنا ار ادخ هار ،منک قیوشت

 
  .تسین اھ فرح نیا و هدشمگ و ترخآ ھب عجار ام تبحص  :نسحم
 .“مدب ھمادا منوت یمن .مرادن الیژ ھب تبسن یقشع ھگید نم 
 .مرادن شارب یقشع منم :الیژ

 
 ندناوخ ٔھلصوح رگا ،دراد تبحم و قشع ھب عجار یباتک شمالک رد ادخ ھک تسا بلاج :رواشم

 ،دیسانشب ار ادخ دیاب ادتبا اما .منک میدقت مناوت یم ار نآ هدرشف عون ،ھن رگا .دیراد ار نآ
 ،دیوش دنمرھب شیایازم زا دیناوتب ات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ١٢ یتم
 ؟تسیچ روظنم .١ ....... ،تسین نم اب ھک رھ :٣٠

 ؟ارچ .٢....... ،تسا نم دض رب 
 ؟ھچ ینعی نم اب .٣ ....... نم اب ھک رھ و  
 ؟دنکن عمج ار ھچ .۴ ....... ،دنکن عمج  
 ؟ھچ ینعی هدنکارپ .۵ ....... .دزاس یم هدنکارپ   
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
 

      ١٠٣ رومزم
 ؟تسیچ ناج زا روظنم .١...... نم ناج یا :٢
 ؟ھنوگچ .٢...... ناوخب کرابتم ار دنوادخ 
  کی چیھ و  
 ؟تسیچ روظنم .٣...... ار شیاھناسحا ٔھمھ زا  
 ؟تسیچ یارب بجعت تمالع .۴...... !نکم شومارف   
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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 ؟دش نآ ثعاب ھچ .دیروآ دایب ار هدروآ تسدب ادخ زا لاحبات ھچنآ :رواشم
 ؟دیدروآ تسدب ھنوگچ 
 
 ؟دراد امب یطبر ھچ اھ فرح نیا ،ممھف یمن نم  :نسحم
 
 .دیدب باوج ار لاؤس .دراد طبر :رواشم
 .دش نآ ثعاب سدقلا حور و .... میبای تاجن ھک دش ثعاب ادخ  :نسحم
 :دیوگ یم ،داد تاجن ار امش ھک ییادخ نامھ .تسا نیمھ نم فرح بوخ :رواشم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تسین نکمم .ادخ بناج ھب دیدرگرب هرابود ھک تسا نیمھ تسرد هار ،نم رھاوخ و ردارب :رواشم

 لکشم راچد ھک لاح و ،دیتسھ انشآ وا اب و ،دیا هدوب وا اب راب کی امش .دنک اھر ار امش
 دیشاب ھتسناد دیاب لاح و ،دیا هدیشچ ار دوخ هار .دیریگب ار وا بناج ھک رتھب ھچ ،دیا هدش
  .دیراد کمک ھب جایتحا ھک

 ؟دنک یم دراو ھک یبیسآ و مینک هاگن ھلئسم ھب رتقیمع یردق دیھاوخ یم ،لاح 
 
 ؟تسیچ ناتروظنم :نسحم
 
 ادخ هاگشیپ سپس و ،میوشب انشآ نآ اب ادتبا دیاب ھک ،تسامش ھناقشاع ٔھلئسم ،نم روظنم :رواشم

 .میربب
 
  ،ھشدوخ راک لابند نوا .اقآ تسین راک رد یقشع .قشع مودک !... ھناقشاع  :الیژ
  .مدش ھتسخ شتسد زا شتسار و ،مرادن دوجو نم راگنِا 
 .“منک یگدنز درم نیا اب منوت یمن 
 
 یداش یادخ حیسم یسیع ام یادخ .دیدب ھمادا منھج نیا ھب امش دھاوخ یمن زین ادخ بوخ :رواشم

  .یکیرات و ّتلذ یادخ ھن .تبحم و قشع زا رپ و تسا طاشن و
  ....درب یم اجک ھب و تسیک رد یکیرات و ّتلذ یادخ دیناد یم ھک امش 
 

      )میدق ھمجرت(١١ یتم
 ؟یسک ھچ دزن .١...... ،نم دزن دییایب :٢٨

 ؟تسیک شکتمحز زا روظنم .٢....... ناشکتمحز یمامت یا         
 ؟تسیک راب نارگ.٣ ....... ،ناراب نارگ و  
  نم و      
 یمارآ ار امش                     

 ؟ھنوگچ .۴....... .دیشخب مھاوخ          
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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  .دیروایب وا شیپ ار دوخ ٔھلئسم دھاوخ یم امش زا ادخ دینیب یم اجنیا :رواشم
 بلاط و ،دینک فارتع ادخ شیپ تشذگ ھچنآ ھب دیناوتب ات ،دیشاب انشآ ھلئسم اب دیاب ادتبا اما 

 تروص رد ھک ،یناحور تسا ینایرج .دشاب یم ھبوت رد ادخ برد .دیوشب ادخ شزرمآ
 یم سیدقت ار دوب ھتشاک منھج ھچنآ رھ و ،ددرگ یم زاب ادخ تاکرب قودنص ،نآ ماجنا
 .دیامن

 
 امش ود رھ یاھ فرح .دینزب ار دوخ فرح کی رھ یدازآ لامک رد تسا مزال ادتبا 

  .امش رد دوب دھاوخ سدقلا حور یامنھار
 ھب هدرک ھیھت دیآ یمن ناتشوخ یرگید زا ھچنآ زا یتسرھف دیناوت یم کی رھ نم رظنب
 کی رھ یگدنز یاھ یتیاضران عومجم لکش نیا ھب .دینک یراذگ هر امش تیولوا سایقم
  .دش دنھاوخ راکشآ ،امش زا

 
    ھلئسم داعبا تخانش     

 
 دھد یم مرازآ ھچنآ

 نز
 .دایمن ھنوخ ابش یضعب و ھتخیر مھ ور رتخد کی اب ..انز .١ 

 .ھگیم غورد شمھ .٢ ١
 .اجک .یک تسین مولعم ات تفر و ظفاح ادخ کی و مالس کی .هراد راک شمھ .٣ ۴
 .مرازیب شیروعش یب زا .۴ ٢
 .هدرک جاودزا نم اب ارچ ،دایم ششوخ نوا زا رگا .۵ 
 ؟مدرک یھانگ ھچ نم ھگم .۶ 
 ٧.  
 ٨.  

 .دینک تشاددای شرانک ار کی رھ تیولوا   
 

         ٧ یتم
 ؟میھاوخب ادخ زا ھنوگچ .١....... ،دیھاوخب :٧
 ؟دش دھاوخ هداد ھچ .٢....... ؛دش دھاوخ هداد امش ھب ھک 
 ؟تسیچ روظنم .٣.......،دیبوکب  
  ؟تساجک رد ادخ برد .۴....... رد ھک   

 ؟هدش زاب ھک مینادب اجک زا .۵....... .دش دھاوخ هدوشگ ناتیور ھب
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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 دھد یم مرازآ ھچنآ
 رھوش

 ھنزیم قن شمھ .١ ٣
 .مدش ھتسخ و ھغولش مرس مراک رطاخب نم .٢ 

 .مباوخب هراذگ یمن ھتسخ منم ،نوا ارچ ،نیا ارچ ،شمھ مایم ھنوخ ھب تقو رھ .٣ ۴
 ؟یدوب اجک .ھنک یم رقرق شمھ ،مایم منم یتقو .تسا ھناخ وت شمھ .تسین باذج ھگید .۴ ٢

 ... وگب .وگب وشتسار !یتفر ییاج ھنک ھن ؟یدرک راکیچ
 .منک یگدنز منوتیمن ھنزیم قن ھک یسک اب نم .۵ ١
 ۶.  
 ٧.  
 ٨.  

 .دینک تشاددای شرانک ار کی رھ تیولوا   
 

 ھیلوا دروآرب
 یلو ،تسھ راک رد یلاکشا دنک یم سح .دنک راکچ دناد یمن نوچ دنزیم قن

 رطاخب .دروایب رد رس دھاوخ یم ،دیشاب هدرک ھجوت رگا و ،دروآ یمن رد رس
  .دنزیم قن ھک ،تسیئوشانز یگدنز یکیرات

  
  ؟ھن ای دیراد ھطبار یرگید نز اب ،ناخ نسحم امش :رواشم
 
 .مرادن یسک اب ھطبار اما ،مراد یدایز یاھ تسود نم  :نسحم
 
 ؟..یدوب حبص ات بش نوش ات دنچ اب .... یگیم ھک یناتسود نیمھ ھلب  :الیژ
 
 ،ادخ .دور یم نیب زا ھک تسا ھلئسم ھب عجار یفاک تبحص اب ،مناخ الیژ ،دیدرت و کَش :رواشم

  .ددرگب نایب یدازآ رد تاساسحا و راکفا دیراذگب ،دھاوخ یم ار امش یبوخ
 

 دننام ینارھوش و نز ھبً اصوصخ ،ھتفگ تبحم و قشع ھب عجار ادخ ھچنآ دیھاوخب رگا
 ار وا بناج تسا مزال ،دیشاب یم دوخ یگدنز رییغت ھب جایتحا و ،دیدمآ هوتس ھب ھک ،امش
  .دیوگ یم امش ھب ھک ،تسیچ دیمھفب دیناوتب ات ،دینیبب
 ناشن امش ھب ار هار ھک ،تسا شتیناحور رد ادخ و ،)ینامسج ھن( تسا یناحور عوضوم
 ادخ نادنزرف زا یرایسب .داد دھاوخ ماجنا امش رد ار راک ھک تسا سدقلا حور .دھد یم
 رب دیناوتب رگا .دنا هدش زین قفوم و ،دنا هدرک هدافتسا نآ زا ،دنا ھتشاد ار امش تیعقوم ھک
 فشک ھب کیدزن تقونآ ،دیروآ تسدب ار دیناوخ یم ھک ار ھچنآ ینعم ،دوخ لد نورد
 تسدب ار تقیقح هاوگ ،دیرگنب دوخ لد رب یتسار ھب رگا .دش دیھاوخ دوخ ٔھلئسم ٔھشیر
 .دیرامشن ناوتان ار دوخ .دروآ دیھاوخ
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 مینیبب و مینک عوجر دیتفگ ھک یلئاسم زا کی رھ ھب مناوت یم ،دیھدب ھمادا دیھاوخب رگا
 .مینکب میناوت یم راکچ

   شیاشگ  
 

 .... یگناخ فلاکت حالصا زا سپ ھتفھ دنچ
 
 ؟منک دیاب راکچ دسر یمن نم ھب منز یتقو یلو ،مدرک هابتشا نم ھلب ،بوخ یلیخ :نسحم
 
 ؟دیدرک راک ھچ :رواشم
 
 .مدرک یم دنلب رونوا رونیا زا ورانَز :نسحم
 
 .دورب رگید یاھ نز لابند و دنک لو ار شنز دریگ یمن میمصت ناھگان ھک یسک ردارب :رواشم

 .هدرک راچان ار امش و هدوب ناھنپ هدرپ تشپ شتآً البق دیاش
 
 رھ اقآ ھک متسین هدنج نم یلو ،مگیم ونیا دیشخبب .منک یتمرح یب مدوخ ندب ھب منوت یمن نم :الیژ

 سک چیھ ھگید و ،درک اھر هانگ غوی زا ار نانز ام حیسم .ھنکب زواجت نم ھب ،تساوخ تقو
 .ھنکب هدافتساوس انز زا ھنوت یمن

 
 .میسر یم میراد بلطم لصا ھب ھک ملاحشوخ و ،دیدرک نایب ار یمھم رایسب عوضوم :رواشم

 ...... هدرک نایب ھنوگنیا ادخ مالک ار یحیسم رھوش و نز شقن
 

 ........   ادتبا   ........
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  اھنت
 دراد دوجو یگدنز هار ود

 
 
 

      ٣٠ ھینثت
 دینیبب :١۵

 زورما    
 ییوکین و تایح      
 ار یدب و گرم و          
 .مھن یم امش ربارب رد     

 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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 ........    سپس   ........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ........      رخآ و   ........

 کالھ نایم نیا رد زین ار دوخ و ،دیھد تاجن ار دوخ یئوشانز یگدنز دیھاوخب رگا :رواشم
 :دینک تاعارم رگیدکی یسنج یاضرا اب طابترا رد ار یلوصا تسا مزال ،دیزاسن

      ۶ نایتنرق لوا
 دیناد یمن ایآ :١٩

 ؟تسیچ ندب زا روظنم .١....... امش ندب ھک 
 ؟ھچ ینعی دبعم .٢....... تسا سدقلا حور دبعم      
 ؟ھچ ینعی امش رد .٣....... تسامش رد ھک  
 ؟تسین حور رگم ......وا ارچ .۴....... ار وا و     
  ،دیا ھتفای ادخ زا        
 ؟تسیچ روظنم .۵....... ؟دیتسین دوخ ِنآ زا رگید و   

  نارگ ییاھب ھب :٢٠
 ؟یک زا .١....... ،دیا هدش هدیرخ 
  ار ادخ سپ     
  دوخ ندب رد  

 ؟مینک یم لیلجت ندب رد ھنوگچ .٢....... .دینک لیلجت   
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ تایآ نیا
 

       ٧ نایتنرق لوا
 ؟تسیچ ّنید زا روظنم .١....... ار دوخ ّنیِد دیاب درم :٣
  شنز ھب تبسن 
 ؟دینک یم ادا ار دوخ ّنید ھنوگچ رھوش .٢....... دنک ادا    
  زین نز و       
  ار دوخ ّنیِد          
 ؟دینک یم ادا ار دوخ ّنید ھنوگچ نز .٣....... .شروش ھب تبسن    

  دوخ ندب رب نز :۴
  درادن رایتخا 
 ؟ارچ .١....... ،شرھوش ھکلب      
 ؟میھاوخب ادخ زا ھنوگچ .٢....... زین درم و  
  دوخ ندب رب       
 درادن رایتخا   
  .شنز ھکلب       
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار تایآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ تایا نیا
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 .مینز یمن رگیدکی تلآ ھب نابز -١
 .درادن یسنج ھطبار ھب یطبر ناسنا دعقم .یناویح ھن ،تسا یناسنا ام یسنج ھطبار -٢
 .میزاس یم عنم دوخ ھب ار تسھ ھمھ سرتسد رد ھک یسکس یاھ ملیف -٣
 .میوشب کیرش نامرسمھ اب ات مینک یم راھم ار دوخ یسنج زیارغ -۴
 .تسین ریذپ ناکما ھلجع اب و ،دشاب یرگید تیاضر ندروارب دیاب فدھ -۵
  .میرب یمن دای زا ار دندرک یم دادیب اھ نومرھ و میدوب ناوج ھک ینامز -۶
 .تسین زیاج یھاتوک صوصخ نیا رد .دریگب ار رگیدکی لماک تیاضر یولج یزیچ میراذگن -٧
 ھضیرغ ،وا ھب ھظحالم اب یرگید ،دشابن ھطبار ھب لیام نیفرط زا یکی ،یلیلد رھ ھب رگا -٨

 .دروآ تسدب ار دوخ لیم هرابود یرگید ھکنآ ات ،درک دھاوخ راھم ار دوخ یسنج
 .درک میھاوخ یراذگ ھیامرس نآ رد .دنیبب بیسآ رگیدکی ھب ام قشع میراذگ یمن ناونع چیھ ھب -٩

 زا تذل شتآ دراذگن و ،دنک تبحص شرھوش اب دوخ یسنج ھطبار ھب عجار دیاب یحیسم نز -١٠
 .ددرگ شوماخ رگیدکی

 دینک یم ھظحالم ھک یرادومن
 دشاب یمن لماک و عماج ناونع چیھ ھب

 دراد یحیسم جوز رھ یئوشانز طیارش ھب یگتسب و
 
 برض ٧ و تسا سرتسد رد ھشیمھ ادخ ششخب .دیشاب هدش دوخ ھلئسم ھجوتم دیاب لاح :رواشم

 الیژ رھاوخ یاھ زاین ھب دینک ششوک زورما زا ،نسحم ردارب .دراد ھمادا راب ٧٠ رد
 .دیناسرب لامک ھب ار یرادیاپ و دیراذگب مارتحا

 اھشیامزآ ٔھتوب
 
 
          رخآ ھتفھ              ۴ ھتفھ             ٣ ھتفھ             ٢ ھتفھ             ١ ھتفھ        
 
    لماک :یرادیاپ     ١٨      :یرادیاپ ١۵    :یرادیاپ  ١٠    :یرادیاپ    ٠    :یرادیاپ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .دینیبب اجنیا دیناوت یم ار یگناخ فیلکت زا ھنومن کی

 دینک ھفاضا ار دیآ یم ناترظن ھب ھچ رھ دوخ
http://www.moshaveremasihi.com/files/Rate.pdf 

      ١ بوقعی
  یرادیاپ دیراذگب اما :۴
 ؟دسر یم لامک ھب ھنوگچ .١..... دناسر لامک ھب ار دوخ راک 
  ؟ھچ ینعی غلاب .٢..... غلاب ات  
   ؟میسر یم لامک ھب ھنوگچ .٣..... دیوش لماک و  
  ؟تسیچ روظنم .۴..... .دیشاب ھتشادن مک یزیچ و  
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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       ۴ ھتفھ
 
 ؟دوب ھنوگچ امش ھتشذگ ھتفھ ھبرجت :رواشم
 

 ۴ ھتفھ  
 

 لماکً ابیرغت :یرادیاپ
 
 زا منونمم .متفای ار مرھوش ،مدرک شادیپ هرابود .دش ضوع یلیخ نسحم رکش ار ادخ :الیژ

 یلیخ .نونمم یلیخ .دندمآ ام شیپ ادخ شتسرپ و اعد یارب ھک اسیلک نارھاوخ و ناردارب
 .دیدش ام تکرب ثعاب

 
 ؟تسیچ امش رظن نسحم ردارب :رواشم
 
 .ھشیم یداع رگید راب دنچ زا سپً امتھ یلو ،تسا یتسرد هار ،دیئوگ یم تسار امش ھلب :نسحم
 
 .دیشاب رادیاپ نآ رد دیاب و هدرک مھارف امش تیریخ یارب ادخ ھک تسیھار .حیحصً الماک :رواشم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 نیا راتفرگ )نامیا اب و( یحیسم یاھ جوز زا یرایسب .تسامش ھب رصحنم ھلئسم نیا دینکن رکف

 ھب دیاب دیا هدیشچ ار نآ ھبرجت ھک امش .دنرادن یعالطا نآ یافش زا ھنافساتم ھک ،دنتسھ لکشم
 .دیئوگب اھنآ

 
 

 نایاپ
 
 
 
 

        ٢٩ ایمرا
 ؟ھچ ینعی ادخ رکف .١..... ،مناد یم مراد امش یارب ھک ار ییاھرکف اریز :١١

 ؟دینک فیرعت ار یدنمتداعس .٢..... تسا یدنمتداعس یاھرکف ھک           
  یتخب هریت ھن           
 ؟ ھنوگچ .٣..... مشخب دیما امش ھب ات       
 ؟تسیچ روظنم .۴..... ؛منک اطع یا هدنیآ و           
 ؟ھچ ینعی هدومرف .۵..... .دنوادخ ٔهدومرف تسا نیا     
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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 رواشم تشاددای
 

 حور زا رپ یطیحم و ،شتسرپ و ،اعد اب رگم ،تسین رسیم مالک ندناوخ اب اھنت ،ادخ ھب قشع
 یارب ادخ تساوخ قبط رب ،زین سک رھ هویم .دروآ “هویم” شدنزرف یگدنز رد ادخ ات ،سدقلا
 میراذگب دیاب .مینک “تیبرت” ار ادخ نادنزرف دیابن ام .تسا هدش ھتفھن وا رد دلوت وَدب زا ھک ،تسوا

 سدقلا حور و مالک ھب نامیا اب دیاب .دناسر ماجنا ار راک ،شمالک و سدقلا حور قیرط زا ،ادخ
 زا هاگچیھ و ،)١۶ :٣ سواتومیت مود(  میورب شیپ سدقلا حور ومالک ھب نامیا اب ،مینک زاغآ

 ار هویم .میھد ھمادا دوخ کیراب و گنت هار ھب .میوشن رادرب تسد )دیرفآ ار ام ھکنآ( ادخ تریغ
  .تسوکین ھک میناد یم ..... یلو ،میا هدیدن لاحب ات ھک تسیکدوک دلوت دننام .دش میھاوخ دھاش
 
 اما ،دور یم یھار ھب ردپ رد ھک رھ .میتسھ نآ نایرج دھاش دوخ و میکیرش ادخ شنیرفآ رد ھمھ
 اسیلک یراکمھ .هدرک فاعم نایرج نیا رد ار شیاسیلک تیلوعصم و تیامھ ادخ ھک تسین نانچ
   .دومن دھاوخ یا هدنزرا کمک نادنزرف تیامھ و ،شتسرپ ،اعد رد رادنامیا یگتفھ سامت یارب
 
 رھ .دندرگ رھاظ مدرم نایم رد هدیشوپ مسج ات ،دنراد مزال ار سدقلا حور سمل ،ادخ مالک تایآ
 و ،هدرک زارد دیاب تسد لاح .میشاب یم زین وا یاھ لالج کیاکی ثراو ،ادخ نادنزرف ام زا کی
 یم ادخ ھک تسین راکفا رد اھنت ؟یچ نارگید اما ،میا هدروآ تسدب ار ھبرجت نیا ام .مینک تفایرد
 .دروآ راب )وا هژیو ٔھنوگب( دھاوخ یم ادخ ھک تسا “هویم” نآ ،راتفر .دشاب ھتشاد دوجو دھاوخ
 سکعنم وا رد ار شدوخ ات ،)یزاسکاپ( دنیرفآ یم هزات “ربون” ،شنادنزرف یگدنز لوط رد ادخ
 شنادنزرف ھمھ ھب ادخ .هدرکن اھر ار ام ادخ ،تقو چیھ ھک میھد تداھش میناوت یم کی رھ .دزاس
 :دیوگ یم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ------   دینکن شومارف  ------ 
 

  دنریگب ھجیتن و دننک ریسفت دیاب دوخ نایضاقتم
  )“دروآ دیدپ امش رد ،دزاس یم شدونشوخ ھچنآ”(

 میئامن یم تمدخ ١۶ :٣ سواتومیت مود اب قباطم اسیلک رد ام

       ٢ نایپیلیف
 اریز :١٣

 ؟ھچ ینعی لمع .١.......... لمع اب ھک تسادخ 
 ؟ورین مادک .٢.......... دوخ دنمورین 
 میمصت مھ  
 تردق مھ و  
 ؟دنک یم شدونشوخ ھک تسیچ .٣.... ،دزاس یم شدونشوخ ھچنآ  
 ؟دروآ دیدپ ھنوگچ .۴.......... .دروآ دیدپ امش رد    
 .دینک فیرعت دوخ نابز ھب ار ھیآ
 ؟دراد امش ھب یطبر ھچ ھیآ نیا
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 رب “مدق” نآ رد تسا مزال و ،ھتخاس مھارف ناشیارب ادخ ھک یدیدج شقن یارجا ردً اصوصخ
 .شدنزرف رد ادخ تایصوصخ .دزاسب دھاوخ یم کی رھ رد ادخ ھک تسا یصخش ،روظنم .دنراد
 

 دروآ تسدب مالک زا ،ار دوخ حیحص تشادرب ات ،تسا یضاقتم یامنھار ،رواشم
 

 ار نآ .دروآ راب ار هویم ات تسا سدقلا حور تیادھ ادخ فدھ .تسا “ھلیسو” اھنت دوجوم ھلئسم
 رد( راگدیرفآ ھب لکوت اب ار دوخ هویم و ددرگیم ام راتفر و راکفا لماش .میمان یم “ادخ تمکح”
  نیمآ .دروآ یم رمس ھب ،)دوخ لماک تقو
 
 دینک تبحم ،دیرفنتم وا زا ھک سکنآ ھب ،ادخ یاضر یارب اھنت و ،“دصق” زا تسا لکشم ھتبلا

 ؟تسین روطنیا
 
 .میا هداد ماجنا ار راک نیا نونک ات دوخ یناحور دلوت نامز زا ام زا کی رھ - دینکب ار شرکف اما

 .درک هدافتسا شمالک زا سدقلا حور ؟دش ماجنا ھنوگچ
 ،داد دھاوخ تکرب ار مدق نآ ادخ ،)مالک شریذپ( دیا هدرکن لاحبات ھک دینکب یتبحم ھب مادقا یتقو
 یب ھبذاج “ادخ تمکح” – دیشاب ھتشاد دایب .دوب دھاوخ یتشآ و حلص هار ٔھمادا یارب یقوشم و
  .دوخ لماک تقو رد .دیامن یم نوزفازور ار ھنازخ و ،دراد یریظن
  

  دنراد “ھتفھن” ار سدقلا حور “هویم” ،کی رھ رد یلو ،دنرایسب ایند رد یگدنز لئاسم
 دنرادب تفایرد دیاب و ،ھتخاس مھارف ینامسآ ردپ ھک تسا ینادنزرف ثاریم و

 
 ھب زاین )رفن کی زا قیرد( ادخ دنزرف رھ و ،دنیشن یمن راک یب نمشد ،دینکن شومارف .... اما
 کی رھ ھک “یکیراب گنت” هار نآ رد ات ،دراد ار دوخ یاسیلک یھارمھ و ،“یرای” ،“کمک”
 .میراد دوخ یور شیپ رد ام زا
  
 زین ادخ “شمارآ” دھاش و ،میا هدادن تسد زا ار “دیما” و ،میا هدوب “رابدرب”یوحن ھب کی رھ
 یم حور ھب لکوت اب ،ار شدوخ زا یربون ،ھنازور و دناد یم ار ام شیاجنگ ادخ اما .میا هدوب
 .)سدقلا حور رد هدنز و ،نیشیپ حور رد نفد( دنیرفآ
 
 ،دیھدب ار یفاک تقو .تسین روز ھب .دراد مزال ار دوخ لماک تقو سک رھ .دیشاب روبص مدرم اب
 ار تیسودق ات دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا حور نوچ ،دینک یراشفاپ مالک یارجا رد اما
  .دنیرفایب
 
 

 تسادخ زا تکرب
 نیمآ
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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
 نورد سدقلا حور .تسین یکی ھمھ یارب مالک زا تشادرب اما .تسادخ مالک رد اھنت تقیقح .١

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

 سیدقت ،سیدقت ،سیدقت دیاب ام ھجیتن رد و ،مسودق ،سودق ،سودق نم دیامرف یم شدوخ ادخ .٢
 ھچنآ اب قباطم رگا .میتسین ادخ ناب هزابرد ام .هدشن هدرپس ام ھب ندش سیدقت هار اما .میوشب

 میناوتیم تقونآ ،میرادب رودب ار دوخ یناسنا ضیارف زا و ،میورب شیپ ھتفگ شمالک رد ادخ
 .میا هداد ماجنا ار ادخ تساوخ ھک میشاب ھتشاد نانیمطا

 هار .تسا رون نم یاھھار یارب و ،غارچ نم یاھیاپ یارب وت مالک ١٠۵ :١١٩ رومزم .٣
 اما .دھد یم ناشن ار هار ھظحل رھ ھک تسا مالک سپ .تسا ھنازور یگدنز تاظحل نامھ
  .میراپسب تسا رادنامیا نورد ھک سدقلا حور تسد رد دیاب ار مالک زا تشادرب

 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 شدوخ

 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 ارم دناوتب

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

 
 

 ،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

 
 


