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 یحیسم ٔهرواشم سیردت
 
 )یزاس درگاش( یمومع ٔهرود
 

 دروآ یاجب رادنامیا رد ار ادخ تساوخ ات دنک یم هدافتسا شمالک زا سدقلا حور
  یگدنز تالکشم و لئاسم

 تسا حیسم یسیع نامدنوادخ یادن
 .میوش سیدقت ات داتسرف ار سدقلا حور ھک

 
 )یناحور بتکم + صخاش لحارم + یامنھار باتک( دوجوم تاعالطا رب یرورم -
  .لئاسم ینامسج و یناحور بناوج -
 .نآ زا تشادرب قیرط و مالک -
 .تسا وجشناد تسد رد ،عقومب لیوحت و ،فیلاکت ماجنا ،شزومآ ٔهرود -
 
 )یحیسم رواشم( یصصخت ٔهرود
  .سالک یراکمھ اب هرواشم ماجنا - 
 .اسیلک یحیسم نارواشم هورگ داجیا -  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 :دریگ یم رظن رد ار ادخ دنزرف ٔھلئسم زا بناج ود یحیسم ٔهرواشم سیردت

 )لئاسم داعبا تخانش( ینامسج ٔھبنج .١
 )سدقلا حور راک قیرط ( یناحور ٔھبنج .٢
 

 سپس .)دور یم هار( دنک یم یگدنز نآ رد ھک تسا یطیحم تخانش ھب طوبرم ،ینامسج ٔھبنج .١
 لحارم” و “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ٣ .دریگ یم هزادنا ار دنراد ھلئسم رب ھک یذوفن    

 .دنھد یم باوج ار نآ ھب طوبرم یاھ لاؤس و ،دنناوخ یم ار “یناحور بتکم” و “صخاش
 

  ،تسا سدقلا حور راک قیرط تخانش لماش ،یناحور ٔھبنج .٢
 .دیآ یم تسدب ،دنراد ھلئسم اب ھک یا ھطبار و ،مالک تایآ ٔھعلاطم اب ھک 
 

-------------------------------------------- 
 
 :دنک یم زاغآ ھنوگنیا ار مالک بوقعی
 
 ١ بوقعی 
 ،نم ناردارب یا :١ 
 ،دیوش یم ور ھب ور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ  
 !دیراگنیب یداش لامک ار نآ   
 

  ؟ارچ
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  دیناد یم اریز :٢ 
 امش نامیا نتشذگ  
 ،اھشیامزآ ٔھتوب زا   
 .دروآ یم راب ھب یرادیاپ    
   
 ؟یچ لباقم رد یرادیاپ
 
 .دزاس یم داجیا ھلئسم لح هار رد نمشد ھک )اھشیامزآ ٔھتوب( یعناوم لباقم رد یرادیاپ
 
 دناسر لامک ھب ار دوخ راک یرادیاپ دیراذگب اما .٣ 
 دیوش لماک و غلاب ات  
 .دیشاب ھتشادن مک یزیچ و   
 

 ؟دسرب لامک ھب شراک ات داد سدقلا حور ھب تقو دیاب ارچ
 

 :دنک یم ضوع زین ار ام راتفر ھکلب ،دنک یم ضوع ار ام راکفا اھنت ھن سدقلا حور نوچ
 

 ۵۵ ایعشا
 :دیامرفیم دنوادخ :٨
 ،تسین امش راکفا نم راکفا« 
 نم یاھھار ھن و  
 .امش یاھھار  

 ،تسا رتدنلب نیمز زا نامسآ ھکنانچ اریز :٩
 امش یاھھار زا زین نم یاھھار  
 امش راکفا زا نم راکفا و   
 تسا رتدنلب    

  
 تسا سدقلا حور “راک ٔھنیمز” نتخاس مھارف یحیسم ٔهرواشم تمدخ
 )۵ - ٣ :۴٠ ایعشا( دیامن تفایرد دوخ ار دوخ باوج ادخ دنزرف ات

 .دیشوپ دھاوخ مسج یضاقتم رد )سدقلا حور قیرط زا( ادخ مالک ھنوگنیا
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 سدقلا حور راک قیرط
 

  .دناسر یم ماجنا ھب رادنامیا رھ یگدنز رد ار ادخ تساوخ ،شمالک ندرب راکب اب سدقلا حور
 ھک یا هزات هار رد مدق و ،دسانشب ار دوخ ٔھلئسم دناوتب یضاقتم ات ،دھد یم ار مزال شنیب و تشادرب
  .درادرب ماگ ،داد دھاوخ ناشن وا ھب سدقلا حور

 
 »  دیسیونب ار ھیآ تمسق رھ زا دوخ تشادرب  «

 ١۵ انحوی*
 ؟تسیچ عفادم ...... عفادم نآ نوچ اما :٢۶

 ؟تسیچ وا ......،دیایب متسرف یم امش یارب ردپ دزن زا ھک 
 ؟تسیچ اجنیا یتسار حور زا روظنم ...... یتسار حور ینعی  
  ...... ،دوش یم رداص ردپ زا ھک   
 ؟ھچ ھب تداھش ...... .داد دھاوخ تداھش نم ٔهراب رد دوخ وا    
 ؟ . . . .دراد امش اب یطبر ھچ *
 
 ١۶ انحوی

 ؟تسیک وا ...... ،دیآ وا نوچ :٨
 ؟ھچ ینعی باجم ...... درک دھاوخ باجم ار ناھج 
 ؟تسیچ اجنیا روظنم ...... یرواد و تلادع و هانگ ظاحل ھب ھک  
 ؟هابتشا ھن و ریصقت ارچ ...... .تسا راک ریصقت   
 ؟ . . .دراد امش اب یطبر ھچ *
 

 ۶ نایمور*
 ...... ،تسا گرم هانگ دزم اریز :٢٣

 ...... ادخ یاطع اما 
 ...... .تساسیع حیسم ام دنوادخ رد نادیواج تایح  
 ؟ . . .دراد امش اب یطبر ھچ *
 

 یم ناج و حور و مسج یگدوسرف ثعاب ھک یگدنز تالکشم و لئاسم زا رودب ینعی نادواج تایح
 .تسا ناطیش زا گرم .هدرمن یتمالس زا سک چیھ .دنوش یم ناسنا گرم ثعابً اتیاھن و ،دندرگ
 

 ٣ سوات ومیت 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 
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 سیردت ٔهوحن
 

 »ددرگ یم ماجنا لیمیا اب سامت و ،zoom/whatsup موز قیرط زا سیردت «
 

  و “یحیسم ٔهرواشم صخاش لحارم” و “یحیسم نارواشم یامنھار” باتک ٣ ندناوخ .١
 :“یحیسم هرواشم یناحور بتکم” 
 .ددرگ یم لاسرا ناشیارب تالاؤس و دنناوخ یم ار باتک زا لصف ۴ ای ٣ ھتفھ رھ 
 .ددرگ یم لاسرا ناشیارب دعب ٔھتفھ فیلاکت و دنوش یم رورم فیلاکت ھتفھ رخآ 
 

 :مالک زا هدافتسا .٢
  .دش دنھاوخ هداد نایوجشناد ھب ،دنراد طبر یضرف یا ھلئسم اب ھک ،مالک زا یتایآ 
اب و ،دنسیون یم ار دنراد ھلئسم ھب ھک یطبر و ،دنیوگ یم تایآ ھچنآ ھب  عجار ناشرظن 
 .)دنوش یم انشآ سدقلا حور راک اب قیرط نیمھ زا ،زین نایضاقتم( دننک یم لاسرا لیمیا 
 ھنیمز قیرط ،لئاسم ھب طوبرم تایآ زا تشادرب ھبرجت ،تسناوت دنھاوخ ھنوگنیا نادرگاش 
 .دنزومایب ،ار راک نایاپ ات هرواشم تیریدم و ،*سدقلا حور درکلمع یارب یزاس 
   .)یصوصخ ٔھبنج( دنراد ھلئسم اب ھک یطابترا و ،)یمومع ٔھبنج( تایآ ینعم نتخاس فوشکم 
 

 .اھنآ لح قیرط و ،یضرف فلتخم لئاسم یسررب .٣
 .دوش یم ناونع یضرف ٔھلئسم ود ای کی ھتفھ رھ 
 .٧ لصف “صخاش لحارم”  
 .دنوش یم یسررب نآ لح قیرط و ھلئسم داعبا تخانش  
  ار ھلئسم اب ھطبار و ،دننک یم ریسفت دوخ ار ھلئسم لح یارب هدش باختنا تایآ  
 .دنسیون یم  
 .)دھدب ار دوخ تشادرب و هدرک حالصا دناوتب ات دراد مزالً البق ار یضاقتم تشادرب رواشم( 
 
 :لوا ٔھسلج یسررب - “هرواشم یاضف'” 
 .“یحیسم ٔهرواشم صخاش لحارم” لوا لصف ۴   
  .یضرف ٔھلئسم صوصخ رد لوا ٔھسلج یارجا نیرمت  
 .دراد ار دوخ یناحور یاضف داجیا نیرمت درگاش رھ   
 .دش دھاوخ ھتخانش لکش نیا ھب ،هرواشم روظنم و لیلد   
 
 .)میشاب هدیسر امنھار باتک متسیب یاھ لصف ھب ادخ ھب دیما( “تاعالطا تشادرب” 
 .یضاقتم شقن یرگید و دریگیم هدھع ار رواشم شقن یکی .میریگ یم رظن رد ار یا ھلئسم 
  ،دندرگ یم تبث اھ باوج ،دنوش یم حرطم ھلئسم ھب طوبرم یاھ لاؤس  
  .دننک یم یبایزرا )یضاقتم و رواشم( ود رھ ،ار دنراد ھلئسم رب ھک یذوفن و  
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 .دراد ار دوخ یزاس ھنیمز یا ھلئسم رھ .سدقلا حور یارب یزاس ھنیمز تخانش* 
  یارب ،)دنک یم باختنا شیشک( اسیلک شزومآ و شتسرپ یاھ ھکبش زا هدافتسا  
  .سدقلا حور یزاس ھنیمز  
  یارب دنور یم یضاقتم ٔھناخ ھب اسیلک ناسامش زا رفن ھس ای ود ،ھتفھ رھ نایم  
 .وا زا تیامھ و ،شتسرپ ،اعد    
  راظتنا وا زا ھچنآ و ،سدقلا حور وترپ رد ار یضاقتم شوگ و مشچ مینک یم یعس  
 .میرادب هاگن ،دراد  
 
 .دوش یم زاغآ یصصخت ٔهرود ،یشزومآ ٔهرود مامتا رد
 .دشاب یم رخآ ات ادتبا زا ،هرواشم دروم ٢ ماجنا لماش یصصخت ٔهرود 
   
 .دروآ دھاوخ هویم سدقلا حور و هدش ھفاضا اسیلک تامدخ ھب ادخ مالک یلمع ٔھبنج ھک تسا ھنوگنیا
  .دنتسھ دوخ یصخش یگدنز رد سدقلا حور تخانش ھب زاین )هریغ و یناریا( نابز یسراف نایحیسم
 
 

 نیمآ
 
 
 
 
 
 
 


