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 مراهچ شخب ،روضح جنگ 875 همانرب عوضوم ،سمش ناوید و يونثم تایبا حرش هصالخ
 

 ؟رکشین و یهد ْیِم ار ودع وت
 روَخ كاخ و دنخ رهَز :وگ ؟هچ ِرهب

 )3492 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ار تاینهذنم ياههتساوخ هک تسا زیاج ایآ ینعی ؟یهدیم ینیریش و بارش ینهذنم ینعی تنمشد هب ارچ
 .روخب تضایر ِكاخ و شاب ماک خلت :ییوگب تاینهذنم هب هک تسا زیاج هکلب ؟يزاس هدروآرب
 

 تسکش و گنس وبس رب تریغ ز دز
 تسَجب دهاز زا و تخادنا وبس وا

 )3493 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .تسکش ار نآ و دز بارش ةزوک هب یگنس تریغ يور زا ینهذنم ینعی دهاز نآ هصالخ
 .درک صالخ دهاز ِتسد زا ار دوخ و تشاذگ رارف هب اپ و تخادنا نیمز رب ار هتسکش ةزوک زین مالغ 
 

 ؟وک هداب :شتفگ و ریم شیپ تفر
 وا شیپ کیکی تفگ ار ارَجام

 )3494 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .درک فیرعت ریما يارب یکییکی ار ارجام مالغ ؟تساجک بارش سپ :تفگ ودب ریما و تفر ریما دزن مالغ
 یلاع ياهفرح ،تسا ینهذنم هک دراد دوجو يدهاز ام رد ،میتسه ادخ ینعی هاش نامهم ناسنا ناونعب ام [
 و تسا ناسنا ینعی شنامهم يارب هک ادخ بارش ماج نیاربانب ،دمهفیمن ار شدوخ ياهفرح شدوخ یلو دنزیم
 ]دنکیمن لمحت ار عوضوم نیا ادخ ینعی هاش و دزیریم و دنکشیم ار دیآیم هظحل نیا
 

 تسار تسَجرب و دش شتآ نوچ ریم
 ؟تساجک دهاز ۀناخ امنب :تفگ

 )3495 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ؟تساجک دهاز نآ ۀناخ منیبب وگب :تفگ مالغ هب و دیرپ اج زا دش شتآ هچراپکی بضغ تّدش زا ریما
 

 شرس مبوک نارگ زرُگ نیدب ات
 شَرَغْردام شنادیب ِرس نآ

 )3496 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 راکدب ،هشحاف :رَغ*

 
 .ار شنالف ردام تفرعم و شنادیب ِرس نامه ،مبوکب شرس رب نیگنس ِزرُگ نیا اب ات
 یگدینامه سنج زا شزکرم یلو دنزب بوخ ياهفرح رهاظ هب دهاز لثم و دنیبب شاینهذنم لقع اب ناسنا رگا[
 ].دتفایم درد هب هدش هیبنت یگدنز نارگ زرگ اب ؛دشاب
 

 یگس زا فورعم ِرما دناد هچ وا
 یگرهُش و تسا یفورعم ِبلاط

 )3497 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ینعی فورعم هب رما دنادیم هچ دراد یگس تیصاخ و تسا یگدینامه زا رپ شزکرم هک ینهذنم ینعی دهاز نآ
 .دوشب فورعم دهاوخیم و تسا ترهش و هزاوآ ناهاوخ)اهیگدینامه( ،ینورد ثئابخ ِببس هب وا هکلب .هچ
 

 دنک اج ار دوخ سولاس نیدب ات
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 دنک ادیپ نتشیوخ يزیچ هب ات
 )3498 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(

 و دوش ماع و صاخ يامنتشگنا هلیسو نیدب و دزاس ناگمه ِلوبقم ار دوخ ینهذنم هلیح نیا اب دهاوخیم دهاز
 .دهدب شیامن ار شدوخ
 

 نامه اّلِا رنه دوخ درادن وک
 نآ و نیا اب دنکیم سُّلسَت هک

 )3499 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 يراّکم و یسولاس :سُّلَسَت*

 
 .دنک يزابهقح و دزرو رکم نآ و نیا اب هک درادن راک نیا زج يرنه تسا هدینامه شزکرم هک ینهذنم نآ اریز
 
 
 
 
 

 واکهنتف و تسا هناوید رگا وا
 واگ ... دشاب هناوید ِيوراد

 )3500 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 وجهنتف :واکهنتف*

 
 مه هب ام رد ار ییادخ شمارآ و توکس ،نوکس هظحل ره و تسوجهنتف و هناوید ) ینهذنم ِدهاز( ینعی وا رگا
 .تسا هنایزات یگناوید يوراد تروصنیا رد دزیریم
 

 دور نوریب شرس زا ناطیش هک ات
 ؟دور نوچ رخ ،ناگدنَبرخ ِتَلیب

 )3501 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 کتک ،یلیس :تَل*
 یچكَرَخ ،رخ نابهگن :هدنَبرَخ*

 
 راومه هنوگچ دروخن کتک اهیچکرخ ِتسد زا رخ ات ًالثم ؛دیآ نوریب شدوجو زا ناطیش هنایزات تابرض رثا رب ات
 دروخن کتک ات هک تسا يرخ لثم و هدوب ناطیش هدنیامن هک دراد ینهذنم شدوجو رد یناسنا ره ؟دوریم هار
 ؛ددرگیمنرب دوخ هار زا
 ییاسانش ار اهیگدینامه ،دراد لاکشا هدوب طلغ شهار هک دوش هجوتم ات دشکب درد دیاب ینهذنم ناسنا ینعی 
 .دشکن درد رگید و دزادنیب هدرک
 

 تسد هب یسوّبَد ؛تسَج نوریب ریم
  تسممین دهاز هب دمآ بشمین

 )3502 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ربتس یتسدبوچ ،نینهآ زرُگ :سوّبَد
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 یلاح اب دوب نهذ باوخ رد دهاز نآ هکیلاح رد بش ياههمین و دیرپ نوریب هناخ زا ،تفرگ تسد هب يزرُگ ریما
 .دیسر وا ۀناخ ِرد هب تسم همین
 

 مشَخ ز ار دهاز ِدرَم نتشُک تساوخ
 مشپ ِریز ناهنپ تشگ دهاز ِدرم

 )3503 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 دوخ تشاد عالطا ریما دصق زا نوچ دهاز یلو ؛دشکب ار ینهذنم ینعی دهاز درم تینابصع تّدش زا تساوخ ریما
 .درک ناهنپ اهیگدینامه ینعی مشَپ زا ياهتشُپ ریز ار
 
 

 نآ ،ریم زا دینشیم دهاز ِدرم
 ناهن ناباتنَسَر نآ ِمشپ ِریز

 )3504 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 نانخس دوب هدرک ناهنپ اهیگدینامه ینعی نافاب نامسیر ِمشپ ریز ار دوخ هکیلاح رد ینهذنم ینعی دهاز درم
 .دینشیم ار ریما
 

 درم ِّیتشز ِنتفگ وُر رد :تفگ
 درک تخس ار وُر هک ،دنات هنیآ

 )3505 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 نهآ لثم ار دوخ يور هنیآ هک اریز .دیوگب وا يولج ار صخش بیع و یتشز دناوتیم هنیآ :تفگ دوخ اب دهاز
 .تسا هدرک تخس و تفس
 

 نینهآ راوهنیآ دیاب يور
 نیبب دوخ ِتشز ِيور :دیوگ تات

 )3506 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .نک اشامت ار دوخ تشز تروص :دیوگب وت هب ات یشاب هتشاد نینهآ ییور هنیآ ِدننام دیاب
 

 تخاب جنرطش یمه کقلد اب هاش
 تخاتب هش ِمشخ ،دوز شدرک تام

 )3507 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .درک یم يزابجنرطش ینهذنم ینعی دوخ کقلد اب دنوادخ ینعی ذَمرِت ِهاش
 هتشاد شریذپ مدع و تمواقم هظحل نیا قافتا لباقم رد ینعی ،درک تام ار دنوادخ ینعی هاش کقلد ینهذنم
 .دش نیگمشخ هلصافالب دنوادخ و .دیدنسپن شنهذ اب ار هظحل نیا تیعضو
 

 شروآرْبِک ِهَش نآ و ،هَشهَش :تفگ
 شَرَس رب دزیم جنرطش زا کیکی

 )3508 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 متشاد راظتنا نم هک دوبن يزیچ هظحل نیا قافتا يدرک هابتشا ،يدش تام و شیک :تفگ ینهذنم ینعی کقلد
 ِرس رب ار جنرطش ياههرهُم تینابصع ِيور زا دنوادخ ینعی ناد زیچهمه و رّبکتم ِهاش نآ و .مریذپیمن ار نآ
 ).داتفایم درد هب ینهذ نم ِکقلد نآ ینعی( تفوکیم کقلد
 
 

 نابَتلَق يا ،تهَش کنیا ریگب هک
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 نامَاْلَا :تفگ و کقلد نآ درک ربص
 )3509 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(

 ثوید ،تّیمحیب :نابَتلَق

 
 نم ینعی کقلد نآ .یهدیم هک یشیک دزم مه نیا ریگب تریغیب و تیمهایب ،تیمحیب ینهذنم يا هک
 .هدب ناما اهاش :تفگ و درک ربص وا يافج رب هدش ینابصع يروج دَب دنوادخ ینعی هاش دید هک ینهذ
 ،میهاوخیم کمک دنوادخ زا میوشیم فیعض ینهذنم هب تبسن ام هک دیآیم شیپ يرامیب لثم یتیعضو یتقو
 .تسا ناسنا ةدنهد تاجن هک دیآیم دوجوهب ربص
 

 ریم دومرف نتخاب رگید ِتسد
  ریرَهمَز زا روُع هک ،نازرل نانچ وا

 )3510 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ندرک يزاب :نتخاب*

 
 ِصخش هک دیزرل یم دوخ هب سرت زا نانچ ینهذنم ینعی کقلد .دننک يزاب رگید ِتسد کی هک درک رما هاش
 .دزرلیم نازوس يامرس رد هنهرب
 

 دش تام هش ،و رگید ِتسد تخاب
 دش تاقیم و نتفگ هَشهَش ِتقو

 )3511 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 تقو ،هاگهدعو :تاقیم*

 
 ینهذنم ینعی کقلد هرابود هک دیسر نآ تقو و دش تام دنوادخ ینعی هاش و دندرک يزاب مه رگید تسد کی
 کتک ِداب هب ار وا دنوادخ ینعی هاش هرابود هک دیسر کقلد و هاش هرابود ییورردور تقو و شیک ،شیک :دیوگب
 .دریگب
 

 تفر جنُک رد و کقلد نآ دیهجرَب
 تفَت ،میب زا دنکف دوخ رب دمن شش

 )3512 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 لیجعت ،باتش :تفَت*

 
 هیال شش رد ناباتش ار دوخ دنوادخ ینعی هاش ِسرت زا و تفر ياهشوگ هب و دیرپ اج زا ینهذنم ینعی کقلد
 .دناشوپ اهیگدینامه ینعی دمن
 

 دمن شش ِریز و اهشلاب ِریز
 دهَر هَش ِمخز ز ات ،ناهنپ تفخ

 )3513 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 هاش تابرض زا ات دش یفخم دایز ياهیگدینامه ینعی دمن هیال شش ریز و شلاب دنچ ریز ینهذنم ینعی کقلد
 .درب ردبناج
 هک ار هظحل نیا قافتا مییوگیم و مینکیم شیک ار دنوادخ ینعی ناهج هاش هظحل نیا قافتا شریذپ مدع اب ام[
 اب وت دیوگیم مه هاش و ،يدش تام نیاربانب يدرک ملظ ام هب وت ،دیآیمن رد روج ام لقع اب يدروآ دوجو هب وت
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 ات شکب درد يوشیمن میلست هکنیا تلعهب نیاربانب ؛تسا بوخ تیارب يزیچ هچ دسریمن تلقع ینهذنم
 ].يوشب تتاهابتشا هجوتم
 

 ؟نیا تسیچ ؟يدرک هچ یهیه :هَش تفگ
 نیزُگ ِهاش يا هَشهَش ،هَشهَش :تفگ

 )3514 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ارچ ؟تسیچ رگید لمع نیا ؟ینک یم هک تسا يراک هچ نیا :تفگ ینهذنم ینعی کقلد هب دنوادخ ینعی هاش
 .يدش تام و شیک هدیزگرب ِهاش يا تفگ کقلد ؟یهدیمن همادا ار يزاب
 

 فاحل ِریز زج تفگ قح ناوت یک
 فاجِسشتآ ِروآمشخ يا وت اب

 )3515 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 نیگمشخ مدآ زا هیانک :فاجِسْ شتآ*

 
  ؟تشاذگ نایم رد ناوت یم یک فاحل ریز رد زج وت اب ار قح فرح ،ادخ يا ،جازم نیشتآ ِنیگمشخ يا
 ینهذنم رد ام هک میتسین هجوتم ،دونشیمن ار ام تاداقتنا ،دهدیمن شوگ ام فرح هب دنوادخ مینکیم رکف ام[
 نیا ،میوشیم قافتا ینابرق نیاربانب میاهتفرگ يدج تسا يزاب هک ار هظحل نیا قافتا و میرادن یتسرد لقع
 يدنباضف ام یلو دنک نییعت اضق نوناق اب دنوادخ ار ام نوریب و نورد ِیگدنز ات مینک ییاشگاضف دیاب هظحل
 ].میتفایم درد هب تلع نیمههب ؛دنکیم نییعت تاقافتا و نامدوخ ینهذنم لقع ار ام ِیگدنز و مینکیم
 
 
 
 

 
 تام هاش ِمخز ز نم ،و تام وت يا

 تاهتخر ِریز هب هَشهَش منزیم
 )3516 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(

 .ماهدش تام وت ياهمخز و تابرض زا زین نم و ياهدش تام جنرطش رد هک يدنوادخ يا ،هاش يا
 .مهد شیک وت هب يدرک داجیا نم رد تدوخ هک ییاهیگدینامه ریز ،دمن و شلاب ریز هک مروبجم کنیا نم 
 

  ریم ِياهیَه زا دش رُپ هّلحم نوچ
  ریگ و راد زو ،ندز رد رب دگل زو

 )3517 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 دنبب و ریگب :ریگ و راد*

 
 و دنوادخ ینعی ریما يوهایه زا هّلحم هکنوچ :دیوگیم و ددرگیمزاب دهاز و ریما تیاکح هب ًاددجم انالوم اجنیا رد
 .دوب هدش رُپ شدنبب و ریگب و ینهذنم ینعی دهاز ۀناخ ِرد رب وا ياهندزدگل
 

 تسار و ّپچ زا دوز تسَج نوریب قلخ
  تساضر و تسا وفع ِتقو مَّدقم يِاک

 )3518 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 وفع ماگنه هظحل نیا دنوادخ يا ،اوشیپ يا :دنتفگ و دنتخیر نوریب تسار و پچ زا ًاروف ،تانئاک لک ،مدرم همه
 .تسا تیاضر و
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 نامز نیا شلقع و تسکشخ وا ِزغم

  ناکدوک ِمهف و لقع زا تسرتمک
 )3519 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(

 زا وا ینهذنم ِلقع رضاح لاح رد و تسا جازم ییادوس و وُخدنت ؛دراد ینهذنم هک یناسنا ینعی دهاز هک دنتفگ
 .تسا رتمک زین ناکدوک مهف و لقع
 

 هدمآ فعض رب فعض ،يریپ و دهز
 هدشان يداشگ شدهُز نآ ردناو

 )3520 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 چیه زین دوخ قافن زا رپ ِدهز زا وا هوالع هب ؛تسا هدرک نادنچ ود ار وا یناوتان ،ینهذنم نآ يریپ و ییارگدهز
 .تسا هدیسرن دوصقم هب ینعی هدرواین تسد هب یشیاشگ و لصاح
 

 رای ز هدیدان جنگ ،هدید جنر
 راک ِدزم هدیدن ،هدید اهراک

 )3521 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 یجنگ اما هدرک يدایز کین ياهراک و تدابع ،هدیشک يرایسب تضایر ینهذنم اب دنوادخ ینعی قوشعم هار رد
 .تسا هدرکن تفایرد یشاداپ و هدرواین تسد هب دنوادخ زا
 

 رَهُگ دوخ ار وا ِراک نآ دوبن ای
  رَدَق زا شاداپ ِتقو دماین ای

 )3522 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 رّدقم ار وا لامعا شاداپ زونه یهلا ردق و اضق ای و هتشادن یتلاصا و صولخ ،دزم ،رهوگ ینهذنم اب وا لامعا ای
 .تسا هدرکن
 

 دوهُج ِیعس نوچ یعس نآ دوب هک ای
  دوب تاقیم ۀتسباو ازج ای

 )3523 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ،نیعم یتقو هب وا شاداپ و هدش هابت ینهذياهنم ینعی نارفاک شالت و یعس نوچمه وا شالت و یعس هکنآ ای
 .تسا هدش لوکوم دنک تاقالم دنوادخ اب ،هدرک مدع ار شزکرم ییاشگاضف اب هک
 

 تسا سب نیا تبیصم و درد ارو رم
 تسا سَکیب نوخرُپ ِّيداو نیرد هک

 )3524 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ،نوخ و مغ رپ ،يراتفرگ زا رُپ هار نیا رد ،نهذ نابایب رد هک تسا یفاک ردق نیمه ینهذنم رد وا جنر و درد
 .تسا راچد درد هب و تساهنت
 .تسا هدنام دارمیب و اهنت ینهذنم ِییادج قیرط زا هطبار داجیا تلعهب ناهج نیا رد ینعی 
 

 جنُک هب وا هتسَشن و درد رُپ مشچ
 جنُل هدنکفا ورف ،هدرک شُرُت ور

 )3525 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 بل :جنُل*
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 اب ،دهدیم شیک دنوادخ هب ،دنکیمن ییاشگاضف هظحل نیا قافتا فارطا رد هکنیا تلعهب ،ینهذنم رد وا
 یناشیرپ و یتحاران تمالع هب ( ار اه بل تسا سوبع ،هدیشک مه رد هرهچ ،هتسشن ياهشوگ رد درد رپ یمشچ
 .تسا هتفرگ شلاح و تساهنت ،دنکیم لمح ار يدرد کی ًامئاد ،تسا هتخیوآ ورف )
 

 دَروخ مغ ار وک ،لاّحَک یکی هن
 دَرَب یپ یلْحُک هب هک یلقع شین

 )3526 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 کشزپ مشچ ،مشچ بیبط :لاّحَک*
 ار وا تسین ینعی ،شاین فّفخم :شین*
 ندیشک همرس ،همرس :لحُک*

 
 یلقع هن؛دنک زاب ار وا مدع مشچ و دسرب وا ِداد هب ،دروخب ار وا مغ هک تسه يونعم یناسنا ،مشچ بیبط کی هن
 .دنک مدع ار شزکرم ییاشگاضف اب ینعی ،دنک ادیپ تسد ییوراد هب دوخ هک دراد
 

 نظ و زْرَح اب دنکیم يداهتجا
 ندش وکین ات تسا كوب رد راک

 )3527 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .نیمخت ،سدح ،ندرک ظفح :زْرَح*
 .شاک ،دیما :كوب*

 
 شیاهدرد همه دنکیم رکف ،هدرک تام و شیک ار دنوادخ هظحل نیا قافتا شریذپ مدع اب ینهذ نم رد ناسنا(
 )دندنبیم ار اضف هظحل ره و درادن يریصقت چیه شدوخ و تسا دنوادخ ریصقت
 ،منکب ار راک نیا رگا دیوگیم و دهدیم تروص رکف و نامگ و سدح ،نیمخت يور زا یشالت و یعس ورنیا زا
 .دراد یگتسب وا ینهذ شاک يا و تالامتحا هب نتفای ناماس ات وا راک ؛دوشیم تسرد مراک
 
 
 

 تسود ِرادید ات تسا رود شَهَر نآز
 تسوزرآ شیسیئر ،رَس ،دَیوجن وک

 )3528 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 مامت هک ادخ لقع و رس وا هک ؛دراد شیپ رد ینالوط یهار دسرب دنوادخ ،تسود رادید هب وا ات ،تلعنیا هب
 تسایر ياوه ینهذنم رد هکلب ،دبلطیمن ار دیآیم تسد هب مدع زکرم و ییاشگاضف اب و دنکیم هرادا ار تانئاک
 یناسنا ینهذنم لقع اب ار دوخ ،دشاب هتشاد یسرتسد ادخ درخ و لقع هب هکنیا ياجهب و دراد رس رد تردق و
  .درادنپیم ادخ زا زاینیب و لماک
 

 باتِع ردنا ادخ اب وا یتعاس
 باسح نیز دمآ جنر مبیصن هک

 )3529 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 ندرک شنزرس ،ندرک تمالم :باتِع*

 
 همه نیا زا نم ،باسح نیا اب هک دنکیم مشخ دنوادخ هب یهاگ شنزرس و يدنت ،یناشیرپ يور زا هظحل نیا
 .تسا هدشن مبیصن شیب يدرد و جنر ،شالت
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 لادج ردنا دوخ ِتخب اب یتعاس
 لاب هدیرْبب ام و ناّرَپ همه هک

 )3530 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 همه ،دننکیم زاورپ دوخ یلاع ِدصاقم يوس هب ناکلاس ۀمه :دیوگیم و دزیتسیم دوخ لابقا و تخب اب یهاگ
 .تسا هدش عطق نامزاورپ ِلاب ام یلو دننکیم یگدنز بوخ
 

 گنر و وب ردنا تسا سوبحم هک ره
 گنت شوُخ دشاب ،تسدهُز رد هچرگ

 )3531 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 .تسا گنت شايوخ فّفخم :گنت شوُخ*

 
 دهز هچرگ ،دَنام سوبحم نآ تاناجیه و ینهذ ياهزیچ اب یگدینامه نادنز رد ،گنر و وب رد هک سک ره
 ،يداش زا و تسا ینهذنم لفآ و هزمیب یشوخ وا یشوخ ،هدوب تیدودحم رد و گنت شقلُخ زاب یلو دزرویم
  .دنرادن ربخ شریذپ و تیقالخ
 
 
 
 

 خانُم نیگنن نیا زا دیان نورب ات
  ؟خارَف شردَص و شوخ شَیوخ دوش یَک
 )3532 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(

 راصح ینعی اجنیا رد ،رتش هاگباوخ :خانُم*

 
 ).تسا نیگنن شیارب اهیگدینامه و ینهذنم ياهدرد رد ندوب و تسا رادروخرب يدزیا ییاناد و روعش زا ناسنا(
 تسا نکمم یک دیاین نوریب تسین یگدنز ياج هک اهیگدینامه و نهذ نیگنن ياضف و راصح نیا زا ات و
 ؟دنک ادیپ شیاشگ هدش خارف شنورد ياضف و دوش وکین شَیوُخ
 

 داشگ زا شیپ الخ رد ار نادهاز
 داد چیه دیاشن هّرُتسُا و دراک

 )3533 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 یشارترَس غیت ،یناملس غیت :هرُتسُا*

 
 شنورد ياضف و دسرب یشیاشگ و حتف هب دنکیم یگدنز نهذ رد هک ینهذنم ِدهاز هکنآ زا شیپ هک تسین اور
 .داد تردق ینعی غیت و دراک شتسد هب دوش زاب
 

 مکش دناّرَدب ار دوخ رَجَض زک
  مغ و اهيدارُمیب نآ ۀّصغ

 )3534 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم(
 یگنتلد :رَجَض*
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 هراپ ار دوخ مکش هودنا و اهیماکان مغ زا و یگنتلد ِتّدش زا ،ییاشگاضف و میلست مدع تلعب تسا نکمم اریز
 .تسا نیگنس رایسب يدارمیب مغ و درد هکارچ .دشکب ار شدوخ ،دنک
 
 
 ،رکشت اب
 هیمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )يزابهش زیورپ داتسا( روضح جنگ 875 همانرب :عبانم

 )ینامز میرک داتسا(يونثم ریسفت ياه باتک
روضح جنگ ياه همانرب نتم یسیون هصالخ هورگراک :رکشت اب

 


