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 رباربان غوی
 » دیسیونب ھیآ زا تمسق رھ زا ار دوخ یاھ تشادرب «

 

 
 
 ٢٢ ھینثت

  ینز مخش یارب مھ اب ار غالا و واگ :١٠
 ........  ؟ارچ ........ ریگم راک ھب 
 ،ناتک مھ و ھتفر راک ھب مشپ نآ رد ھک ار یا ھماج  
 ........  ؟روظنم ........ .نکم نت رب   
 
 ۶ نایتنرق مود

 ........  ؟ارچ ........ ؛دیورم نانامیا یب اب قفاومان غوی ریز :١۴
 تسا یدنویپ ھچ ار ترارش و ییاسراپ اریز 
 ........  ؟تسیچ روظنم ........؟یتقافر ھچ ار تملظ و رون و  
 

 تسا یقفاوت ھچ ار لاعلِب و حیسم :١۵
 ؟یتھابش ھچ ار نامیا یب و نمؤم و 

 ار اھتب و ادخ دبعم و :١۶
 ؟تسا یراگزاس ھچ 
 .میا هدنز یادخ دبعم ام اریز  
 :دیوگ یم ادخ ھکنانچ   
 دیزگ مھاوخ تنوکس اھنآ نیب«    
 ،تفر مھاوخ هار ناشنایم رد و    
 دوب مھاوخ ناشیا یادخ نم و    
 ».دوب دنھاوخ نم موق نانآ و    

 :دیوگ یم دناودخ سپ :١٧
    ........  ؟ارچ ........ .دیوش ادج و دییآ نوریب ناشیا نایم زا 
    ........  ؟تسیچ روظنم ........دینکم سمل ار سجن زیچ چیھ  
 ........  ؟ارچ ........ ».تفریذپ مھاوخ ار امش نم و   
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 ١٩ نایوال

       .دیراد هاگن ارم ضیارف« :١٩
 ؟تسیچ روظنم ..... ،دیرادم او سنجمھ ریغ اب یریگتفج ھب ار شیوخ نایاپراچ 
 ،دیراکم رذب عون ود دوخ ٔھعرزم رد  
 دشاب هدش ھتفاب خن عون ود زا ھک ار یا ھماج و   
 ................ ؟ھچ ینعی دینکم نت رب ........ .دینکم نت رب    
 
 ۶ لاثما

 دریگ شوغآ رد ار شتآ دناوت یسک ایآ :٢٧
 ......... ؟تسین دنازوس یم هانگ ینعی ........ ؟دزوسن شا ھماج و 

 دور هار نازوس یاھ رگخا رب دناوت یسک ایآ :٢٨
 ........ ؟دزوسن شیاھاپ و 
 
 
 ٣ سومآ

  مھ اب رفن ود ایا« :٣
 ........  ؟ھچ ینعی دنور یم هار ........ ،دنور یم هار 
 ؟دنشاب هدرک قفاوت ھکنآ زج  
 
 ۵٢ ایعشا

  ........  ؟تسین نایحیسم ام روظنم ایآ ........ ،دینک یم لمح ار دنوادخ فورظ ھک امش یا :١١
 ،دیوش ھناور 
 ،دیوش ھناور 
  .......... ؟تسیچ روظنم ؟مییآ نوریب اجک زا ........ !دییآ نوریب اجنآ زا و  
   
 ٧ نایتنرق لوا

  سک رھ ،یراب :١٧
 دنک یگدنز ھنوگ نآ 
 ھتفرگ رظن رد وا یارب دنوادخ ھک  
  ...... ؟تسین مینامب مینک یعس روظنم ........ .تسا هدناوخ ارف نادب ار وا ادخ و  
 .منک یم مکح نادب اھاسیلک ٔھمھ رد نم ھک تسا یلصا نیا   
 

 ،یدش هدناوخ ارف ھک ینامز ایآ :٢١
 ؟یدوب مالغ 
 .دشابن یکاب ار وت  
 ،یروآ تسد ھب ار دوخ یدازآ یناوت یم رگا اما   
  ........  ؟تسین وشن یسک ٔهدنب ایآ ........ .هدم تسد زا ار تصرف   
 
  


