
 ��بدا ضرع و مالس اب
 
 .مراذگب كارتشا هب دوخ يونعم ناتسود اب متساوخیم ار دناهدرک کمک نم هب ریخا ياه هتفه رد هک غارچ دنچ
 
 :تواضق مدع و ندوب یثنخ غارچ -1
 
 تسایگ نیرهز نیک دروخ زا نک مزح
 تسایبنا رون و روز ندرک مزح
 214 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ،مینک بوخ رگا هک ارچ ،ندرکن دب و بوخ ینعم هب ندوب رک ،میشاب َرک هظحل نیا قافتا و تیعضو هب تسا مهم زکرم نتشادهگن مدع يارب
 .دوشیم جراخ مدع زا ام زکرم زاب مینک دب رگا ای و دیآیم ام زک رم هب تیعضو
 
 :ندش دارمیب غارچ -2
 
 تشهب زووالق دش يدارم یب
 تشرس شوخ يا ونش هنَجلا ُتَُّفح
 4467 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تاوهش رد خزود و هدش هدیشوپ دنیاشوخان ياهزیچ رد تشهب

 يوبن ثیدح-
 
 ره يارب ،ییاشگاضف يارب یگدامآ دید نیا اب ،میشاب هتشاد ار میراد دوخ ینهذ كراپ رد هچنآ هب تبسن ندش دارم یب راظتنا هظحل ره
 دوخ ياه یگدش یطرش و اهوگلا هب رگید هک ارچ تسا رت ناسآ ام يارب رییغت و میرادن ار يزیچ زا یگدنز نتفرگ دیما و هتشاد ار یقافتا
 .تسیگدنز زا درخ نتفرگ و ییاشگاضف يارب یتصرف يدارمیب ره و میبسچیمن

 
  :یگدنز زا لیصا یهاوخرذع غارچ -3
 
 نآ ره و مینک یگدنز لامک و مامت هظحل نیا ار یگدنز و مینک زیهرپ هدنیآ و هتشذگ هب نتفر زا و میوش رقتسم يدبا هظحل نیا رد هکنیا
 و مینکیم یهاوخرذع و هدرک زاب ار اضف و تسام یگدش یطرش و ینهذ كراپ هب تبسن يدارمیب نیا هک میوش روآدای میدش ضبق راچد
 .مینکیم لامعا ،دهاوخیم ام زا یگدنز هک يرییغت تهج هب و هتفرگ ار یگدنز مایپ

 
 :اهتیعضو و اهناسنا و قافتا سابل رد هاش ندید و اهناسنا ندوب یکی و تدحو غارچ -4
 
 سانش هش دشاب هک مهاوخ ياهدید
 سابل ره رد ار هاش دسانش ات

 انالوم هب بوسنم-
 
 دوخ ینهذنم اب سپ تسا لیدبت تهج رد ام يارب تمحر و ریخ تهج رد همه و درادن یگدنز زا ریغ یببس قافتا و تیعضو ره هکنیا
 و ییاشگاضف تصرف هک میتسه نیا رازگساپس و مینکیم مخ رس یگدنز لباقم رد تسه نونکا هک هچنآ هب تیاضر اب و مینکیمن تروشم
 .میراد ار لیدبت

 
 :باتفآ يارب ندز غیت غارچ-5
 
  بارِح رد مُتیَمَر ِْذا َتیمَر ام
 باتفآ هدننز نآ و ،مغیت وچ نم
 3790 تیب ،لوا رتفد يونثم ،يولوم-
 
 درک باترپ ادخ هکلب يدرکن باترپ وت ،يدرک باترپ ریت هک یماگنه و
 17 هیآ ،لافنا هروس ،نآرق-
 
 و رضاح هظحل نیا ،ینهذنم شنکاو زا هن تسا هداس ینهذ زا و هدش هدوشگ ياضف زا نم فرح و لمع هک مشاب رظان هظحل نیا هکنیا
 .دوشیم بوسحم تمواقم هک منزن یفرح و منکن لمع متسین لصو مدرک سح رگا و منزیم هک یلمع و فرح رب مشاب رظان

 
 :دیلقت مدع غارچ-6
 
 نک هشیپ ار رظن يدیلقت ز یب



 نک هشیدنا دوخ لقع يارب مه
 3344 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 .منامب لصو یگدنز هب و دارذگن رثا نم يور عمج ای مدوخ ینهذ نم تائاقلا ات ،زیهرپ اب مدوخ ینهذ نم و ینهذ ياهنم زا دیلقت مدع
 
 :ندرک هاچ رد هآ غارچ -7
 
 نک هار نیه تروشم تقو تسین
 نک هاچ ردنا هآ وت یلع نوچ
 2232 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 مامت و میسیونب ياهگرب رد ،مینک زاب اضف نهذ رد ندرک مه تشپ رکف یتح ای نارگید يارب نآ ندرک فیرعت ياج هب یشلاچ ره اب
 هدش یطرش يوگلا و شنکاو زا و دهدب لح هار ام هب نورد زا یگدنز ات میشاب رظتنم و میوگب هدش هدوشگياضف رد دوخ اب ار دوخ ياهفرح
 .مینکن دیلقت نارگید ینهذنم و
 
  :عینشت و هنعط زا زیهرپ غارچ -8
 

 تسهدهیب عینشت و هنعط تسار و پچ رگ
 تسهدشلد هک سک نآ ددرگن رب قشع زا

 446 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 ینهذنم و تمالم اب هن هدش هدوشگ ياضف اب دوخ ياه یگدینامه ییاسانش عقاو رد ،دوخ ياهداریا ای و اهیگدینامه فارطا ییاشگاضف اب
 .میتسه هک هچنآ يارب يرازگرکش و دوخ شریذپ و دوخ رب شوغآ ندرک زاب اب هکلب ، دراد ) هنعط و يریگداریا و هلان ( عینشت هک
 
 :یتشک نتسکش غارچ -9
 
 دارمیب وا یتشک نآ تسکش نوچ
 داتف ایرد تمحر رانک رد
 2277 تیب ،مجنپرتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 هانپ اب ام و دوشیم نارگید و دوخ ینهذنم يارب ام ندش فرصم نودب و ام ياهیگدینامه یتشک ندش خاروس ببس ام ياهيدارم یب
 .میریگیم هرابود یناج و میوشیم یگدنز تمحر لماش ییاشگاضف و مدع هب ندروآ

 
 :نتخیر رکش نوزفا غارچ-10
 
 دنک نوزفا یگکرس هکرس هکنوچ
 دوب ینوزفا بجاو ار رکش سپ

 17 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ای ندرک تمدخ اب ار دوخ و مینک راک دوخ يور دیاب رتشیب هک تسینامز ،دننکیم گنت ام هب ار هصرع نارگید ای دوخ ینهذنم هک یماگنه
 .مینامب نوصم ام رد تمواقم داجیا و نیرق ریثات زا و مینک زاب رتشیب ار اضف ات میراد هگن لصو رتشیب تایبا رارکت و همانرب ياشامت

 
 : هناریو هد غارچ -11
 
 وهز تسا ناهن جنگ وت هناریو هد رد
 هدم دادغب هب زین ار وت ناریو هد نیه
 2284 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم
 
 و رتشیب ییاشگاضف و یبایجنگ يارب تصرف نیرتهب ،تسا هتخیر مه هب ینهذ كراپ و تسا ناماس هب ان اهتیعضو نهذ رظن زا یتقو
 هن دنکیم باجیا یگدنز مظن و دهاوخیم یگدنز هک يروط نآ ،تسا هزات يانب يارب تسیگدنز هب دوخ ندرپس و ینهذ كراپ اب شنامهاو
 .دهاوخیم ام ینهذنم هک يروط نآ

 
 :يزوپشوخ غارچ -12
 
 کشم همه دوش وت نوخ ینتخ يوهآ وچ
 يزوپ شوخ هب امز وت يرچب یمد رگا



 3074 لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-
 
 تشپ رکف زا زیهرپ ،ینهذ  ياهنیرق زا زیهرپ ،ییامندوخ رد هدوشگ ياضف يژرنا ندرک جرخ ای و اهیگدینامه زا نتفرگ يژرنا زا زیهرپ
 ندوب لصو و يونعم ناتسود اب ییاشگاضف ياههویم نتشاذگ كارتشا هب ضوع رد ،شنکاو و ضابقنا زا زیهرپ ،ینهذنم اب شزیمآ و مه
 .همانرب ندید و تایبا رارکت اب مدع ياضف هب رتشیب هچ ره
 
 ❤مارتحا و قشع اب
 ��ژورن زا سگرن


