
  يرازگساپس و مالس ضرع اب

 يراتشون بلاق رد ،دعب هب لیکو و ناهج ردص ناتساد زا يونثم موسرتفد رد هتسویپ یشور هب تشاد نآ رب ارم روضح جنگ ةدننکرادیب ياههمانرب و انالوم ترضح

 هدنب رب يراوگرزب اب ار نآ ياهیتساک رتشیپ اذل .میامن ناتروضح ۀتسارآ ار گرزب فراع نیا رثا نایاپیب يایرد زا ياهرطق حالطصا هب و عقاو رد ،یقیقحت

 .دییاشخبب

 

 ریگم هدنکارپ و بولقم و متفگ اطخرگ

 ییازفا مون تخب ارم وت يریگب رو

 2890 ةرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

  :هدیکچ

 

 :4467 موس رتفد زا تیب نیا نوماریپ ییاهغارچ

 

 تشهب ِزووالق دش يدارم یب

 تشِِرسْشوخ يا ونش هََّنجْلا ِّتَُفح

 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 سدقلاحور ندش ادیپ ،لیکو و ناهج ردص« :هلمجزا ]هدمآ هدش هاتوک تروص هب اجنیا رد تاعوضوم و رتیت هک[ موس رتفد صخاش تاعوضوم ای ناتساد دنچ زا و 

 رظن ،قوشعم يوس زا مزع نتسکش ،قوشعم و قشاع ندش بذجنم ،دوخِ سنج اب رصنع ره ِبذج هژیو هب رگید تاعوضوم و شکنامهمِ دجسم ،میرم ترضح رب

 زا" مانب تسامش يورشیپ کنیا هک ياهراوحرط لکش رد سپس .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم ،»هیبیدح رد ترضح ندش دارمیب ِرس و ناریسا رب ربمغیپ ندرک

 .دیدرگ هیهت "رفظ ات قارف

 هلمج زا :مینکیم هدهاشم حرط رد يرگید زا سپ یکی تروصهب ار ریز يدیلک تاملک .میریگب رظن رد یحرط بلاق رد ار قوف ياهناتساد رگا :يراذگمان ییارچ

 ،تنج ،زووالق يدیلک ۀملک ،نیتسار يامنهار، دارم ،نارگتمالم و نارگشنزرس ،ریجنز يدیلک ۀملک ،تامیالمان ،نیغورد نایامنهار ،طسب و ضبق ،سرت ،قارف

 رفظ ای يزوریپ

 .تسا هدش میظنت ریز تمسق راهچ و "رفظ ات قارف زا" ۀعومجم بلاق رد نتم نیا تهج نیا زا

 

 دارم زا میب : لوا تمسق

 منهج نایامنهار :مود تمسق

 تمالمِ ناوید :موس تمسق

 تنج ِزووالق :مراهچ تمسق و

 

 "رفظ ات قارف زا"

 

 دارم زا میب : لوا تمسق

 :دریگیم رارق یسررب دروم ریز يدیلک تیب ياهغارچ ورشیپ نتم رد

 

 تشهب ِزووالق دش يدارم یب 

 تشِِرسْشوخ يا ونش ۀََّنجْلا ِّتَُفح

 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 



 :میزادنایم لیکو و ناهجردص ناتساد هب یهاگن ادتبا رد و نونکا

 :دشکیم ریوصت هب ار قوشعم زا ندش رود و یعقاو تشهب نداد تسد زا 3692 تیب و درواین يرود بات و تقاط هاش قارف رد و تشاذگ رارف هب اپ اراخب زا لیکو

 َضَرملاراد دوش تنج نوچ غاب

 َضَرح ردنا وا گرب نازیر و درز

 3692 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .یهابت ،مسج یگتخادگ :َضَرح

 

 و یناهج نیا ياهزیچ زا نتساوخ يداش ای مُرج رطاخهب لیکو اجنیا رد ناسنا دهدیم ناشن هک دروخیم مشچ هب ناتساد نیا يادتبا رد انشآ و مهم تیبهس اجنیا

  .دوشیم راتفرگ دوخ قوشعم و دارم زا قارف هب ،زیهرپ مدع

 

 3699 ات 3697 تایبا ،موس رتفد

 

 ناهج رد يدرگ داش يو زا هچره

 نامز نآ شیدنیب وا ِقارف زا

 3697 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 دش داش سک سب ،داش یتشگ هچنآز

 دش داب نوچمه و تسَج يو زا رخآ

 3698 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 هَنم يو رب لد وت ،دهجب مه وت زا

 هِجِب وت يو زا ،دهجب وک نآ زا شیپ

 3699 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 میب و سرت زا ییاههبنج زا ار ام انالوم “میرم رب یمدآ تروص هب سدقلا حور ندش ادیپ“ عوضوم رد نیا زا سپ .دراذگیم رارف هب اپ اراخب زا سرت ببس هب لیکو

 سرت اب هچرگا تامیالمان ای و طسب و ضبق .دوشیم ییامنهار طسب و ضبق اب جیردت هب کلاس هک دنکیم صخشم و ،هاگآ دیدرگ یلوتسم میرم ترضح رب هک

 :مینارذگیم رظن زا ار ریز تیب ود نیاربانب ،تسا یمدآ حالص هب ماجنارس اریز ،دش نیگمشخ شریذپ مدع اب دیابن نکیل ،ددرگ رهاظ

 

 ورهار يا تدیآ یضبق کنوچ

 وشم لدشتآ تسوت ِحالص نآ

 3734 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 نیب ْطسَب ِْيو رد وت ،دیآ ْضَبق هکنوچ

 نیَبج رد نَکَْفَیم نیچ و شاب هزات

 3739 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 :دید میهاوخ ار ربلد دارم فلز و یگدنز رانلگ نوچ ةرهچ هنارایشه ياهدرد و سرت رب ربص ،دهج اب هک دوشیم هداد ام هب دیون نیا

 داهتِجا هدرپ ز دنیبیم ،ربص

 داُرم ِنیفلُز و رانُلگ نوچ يور

 3761 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-



 

 يوس هب یهلِايورین اب نم" :دیوگیم یگدنز نابز زا انالوم .دوشیم اهدرد زا ندرک روبع و هبرجت عنام سرت و تسا ناسنا دوس هب اهطسب و ضبق يونعم هار رد

 "ییوگیم لوحال هک متسین ناطیش نم ،ماهدمآ وت

 ماهدازْناْرِمع لْوَحال نُکَم نیه

 ماهداتفا َفَرط نیا لْوَحال ِز هک

 3777 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دیامنیم روصت ریجنز ار دوخ دارم يوبشوخِ فلز اذل ،هدیدرگ مورحم يو فطل زا و هتسناد ریغ ار وا ،قوشعم تخانش مدع رطاخهب یمدآ و

 تسامِ ریم ِفلُز هک نیکشُم نیُنچنیا

 تسام ِریجنز نیا میلقعیب هک نوچ

 3784 تیب،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 لوا تمسق نایاپ

 جدننس زا لامک ياقآ-


