
 .مالس اب

 

 هنوگچ شوم و دنکیم یگدنز هنوگچ نم ییاوه ناج هکنیا نومضم اب یتسیل ،يزابهش ياقآ دیکأت هب هجوت اب

 كارتشا هب ار نآ ،مایساسا نوناق هارمه هب هک مدرک هیهت ،منکیمن رییغت هک دنکیم يدزد ،نم رابنا زا

 .مراذگیم

 

 هک منیبب هسردم رد رگا لاثم يارب ؛دوش هجوت نم زا رتشیب یسک هب مهاوخیمن و منکیم يدوسح نم -1

 .موشیم تباقر دراو و منکیم هسیاقم و تمالم ار مدوخ ،هتفرگ نم زا يرتالاب يهرمن یسک

 

 .منادیم مدوخ هب قلعتم ار مفارطا ياهمدآ -2

 

 .منادیم مدوخ هب قلعتم ار مناکیدزن ییاراد -3

 

 .مهدیم رظن اجیب و منکیم یلوضف و تلاخد نارگید راک رد -4

 

 .منکیمن زیهرپ دب نیرق زا -5

 

 هک منک رهاظت ،نارگید رظن ندرک بلج يارب مرضاح و منکیم بلط تبحم و هجوت و دییأت نارگید زا -6

 .مراد اهنآ اب یکرتشم ياهيدنمهقالع

 

 .منکیم فلت اهنآ يور ار متقو و زکرمت اهتدم و موشیم اهمدآ ریگرد دوز رایسب -7

 

 .مربیم تذل منک بذج مدوخ هب ار نارگید هکنیا زا -8

 

 .دوشب ضوع نارگید نهذ رد مریوصت هک مسرتیم -9

 

 .مناشوپیم ار اهنآ اّما ،منیبیم ار میاهیگدینامه یهاگ -10

 

 .منیبیم شاهفیظو ،دهد ماجنا میارب يراک ره سک ره و متسین سانشردق -11

 

 .منکیمن تیاعر ار ناربج نوناق -12



 

 .مرادیماو يدنباضف و شنکاو هب ار مدرم -13

 

 و اهفرح و متسه ساسح اهنآ هب تبسن ،صاخشا اب یگدینامه و رورغ و راظتنا و عقوت نتشاد لیلد هب -14

 .مروآیم دوجو هب نمشد و هلئسم و شجنر ،هجیتن رد و منکیم یسررب و تواضق ار ناشیاهراک

 

 .مزادنایم قیوعت هب ار میاهراک و متسه لبنت -15

 

 لایرس و ملیف ندید ای و یعامتجا ياههکبش رد ار متقو زا يدایز رادقم ،دشاب هتشاد ترورض هکنآ نودب -16

 .منکیم فلت

 

 هدنیآ دروم رد ای مشیدنایم هتشذگ هب ،منکیم رکف تشپ رکف و دوریم رد متسد زا منهذ لرتنک یهاگ -17

 .منکیم يزادرپلایخ

 

 .دنشاب لماک دیاب همه منکیم رکف -18

 

 .متسه تیوهمه متیسنج اب -19

 

 .منکیم هغلابم -20

 

 .میوگیم غورد -21

 

 .منکیم تبیغ -22

 

 .متسه سیسخ -23

 

 .متسه نیگمشخ -24

 

 .متسه لوقدب -25

 

 .متسه راکدیلقت و دلقم -26



 

 .مراد رورغ -27

 

 .متسه سفنهبدامتعایب لاح نیع رد -28

 

 .متسه كاکش و نیبدب -29

 

 .متسه ورود و رگهلیح -30

 

 .منکیم تمواقم و تواضق -31

 

 .منکیمن زیهرپ و رکش و ربص و متسه لوجع -32

 

 .منکیم يدنبهتسب ار هظحل نیا یگدنز -33

 

 .مسرتیم وا نداد تسد زا ،زا و متسه هدینامه مردپ اب -34

 

 .منزیم رغ و مریگیم داریا -35

 

 .مراد ترورضیب نتساوخ -36

 

 .موشیم رود يونعم عمج زا -37

 

 .منکیم رارف هنارایشوه درد زا -38

 

 :درک مهاوخ تیاعر اهصقن نیا ناربج و اهداریا نیا عفر لابق رد هک يایساسا نوناق

 

 ره زا ،اهنآ زا دیلقت و ندش نیرق زا و منکن تکرش میاهیسالکمه ياهثحب و هناتسود ياهعمج رد -1

 .منک زیهرپ ،ظاحل

 

 .منک زیهرپ یعامتجا ياههکبش زا -2



 

 .مزادرپن طوبرمان ياهراک هب ،مه هدافتسا ماگنه و منک هدافتسا مهارمه نفلت زا دراد ترورض هک یتقو طقف -3

 

 مايرایشوه و دناسریم ررض نم هب منادیم هک يایقیسوم ای ،ویدیو ،سکع ،باتک ،لایرس لثم دب نیرق زا -4

 .منک زیهرپ دروآیم نییاپ ار

 

 فلاخم سنج نینچمه و ناتسود ،ناکیدزن زا هجوت و دییأت نتفرگ يارب شالت فرص ار مايژرنا و تقو -5

 .منکن

 

 .منک زیهرپ راک زا ندرک رارف و يزادرپلایخ ،یمرگرس يارب لایرس ای ملیف هنوگره ياشامت زا -6

 

 .مهدن هولج مدوخ زا نیغورد يریوصت و میوگن غورد -7

 

 .مربن راکهب تشز ظافلا و منکن ریقحت و نیهوت ،منزن فرح یسک اب یقلخدب ای شاخرپ اب -8

 

 .موشن تباقر دراو و منکن تداسح ،منکن هسیاقم یسک اب ار مدوخ-.9

 

 .دشاب مدوخ يور طقف نکفارون و زکرمت -10

 

 .دشاب يونعم راک متیولوا -11

 

 .مریذپب تسه هک روطنآ ره ار هظحل نیا قافتا و منزن رغ ،مریگن داریا -12

 

 .مسرتن منک تبحم نارگید هب هکنیا زا -13

 

 .مراذگب رانک ار ینهذنم یلهاک و مهدب ماجنا یتسرد هب و عقوم هب ار میاهراک -14

 

 .منیشنب میاج رس و منک توکس ،منک ییامندوخ و موش دنلب ینهذنم رد مهاوخیم یتقو -15

 

 .دوش دیماان نم زا یسک و مهدن ماجنا تسرد ار مراک هک مشابن نیا نارگن مادم و مشاب هتشادن لامک رادنپ -16

 



 .منکن دیلقت -17

 

 .مشاب هتشادن ترورضیب نتساوخ -18

 

 .اوقّتا :میوگب و منک زیهرپ اهمدآ و اهزیچ هب ندز بسچرب زا ؛تسین نم هب قلعتم زیچ چیه -19

 

 يارب راک هارمه هب دیاب ییاسانش هک دشاب مساوح و منک ییاسانش .مناشوپن ار میاهیگدینامه و اهبیع -20

 .دشاب اهیگدینامه ندنار نوریب

 

 .منکن تواضق ار مدرم موریم هار نابایخ رد یتقو -21

 

 ییاسانش مدوخ نورد ار صقن ای بیع نآ ات مهد رارق مدوخ يهنیآ ار وا ،مدید یسک رد یصقن ای بیع رگا -22

 .منک

 

 .عونمم یلایخ يهدنیآ کی دروم رد يزادرپلایخ و یتخانشناور نامز هب نتفر -23

 

 .عونمم نمشد و عنام و هلئسم داجیا -24

 ياضف ای دیآیم یگدینامه زا رکف نیا ایآ و منکیم يرکف هچ ،منکیم راکهچ مراد هک مشاب بقارم مادم -25

 .شمزادنیب الاح نیمه ،دیآیم یگدینامه زا رگا و ؟هدش هدوشگ

 

 .مسیونب ماغیپ هتفه ره و مهدب شوگ لماک اههمانرب هب -26

 

 .مشاب هتشادن ینیبمکدوخ ای ینیبگرزبدوخ -27

 

 .يونعم يهبنج رد صوصخهب ،منک تیاعر یگدنز بناوج يهمه رد ار ناربج نوناق -28

 

 .منک ییاسانش اهمدآ رد ار یگدنز و مهدب قشع عقوتیب -29

 

 .مشاب هتشاد ار نتساوخ ترذعم و ندرک رکشت دنلب يادص اب تأرج-30

 

 .مشاب هتشاد تشاداور و ششخب و منکن تساسخ -31



 

 .منکن تبیغ -32

 

 .مشاب هتشادن يراظتنا و عقوت سکچیه زا -33

 

 .منکن لیمحت و تباث یسک هب ار میاهرواب -34

 

 .منکن تلاخد و یلوضف نارگید راک رد -35

 

 .مسرتن هدوهیب راکفا اب و مشابن كاکش -36

 

 .منکن يریگهزادنا ار يونعم تفرشیپ نهذ شکطخ اب -37

 

 رد ار ناشدربراک و مسیونب ار اهنآ ینعم ،رتشیب كرد يارب هکلب منکن یبدا ینعم طقف ار ناگرزب تایبا -38

 .منک ییاسانش »مدوخ« ِیگدنز

 

 رود يونعم عمج زا و منیبن زاینیب ار مدوخ ،دوشیم بوخ ملاح هک همانرب هب نداد شوگ یتدم زا دعب -39

 .موشن

 

 .منک ظفح تیب کی لقادح و مناوخب ار يدیلک تایبا زور ره -40

 

 .منکن رارف نآ زا و مشکب هنارایشوه درد -41

 

 .مشاب هتشاد ربص -42

 

 .منک لمع نآ هب هک دوشیم نم رییغت بجوم ینامز ،یساسا نوناق نتشون هک دشاب مدای -43

 

 ❤ .ناردنزام زا هلاس 15 اهر ،رکشت اب


