
 :درک زاغآ لزغ نیا كرت ریما ِمزب رد هک برطُم نآ ِتیاکح
 
 منادیمن ؟یهام ای وْرَس ای ینسوس ای یلُگ
 منادیمن ؟یهاوخیم هچ لدیب يهتفشآ نیزا

 
 دوشیم رادیب باوخ زا كرُت ریما ،هصق رد .نهذ رد ناسنا دامن كرُت ِریما و تسا ناسنا رد روضح ای یگدنز دامن ناج ِبرطم ،تیاکح نیا رد
 برطم .تسا یگدنز هب ندش هدنز ِبلاط و دوشیم رادیب نهذ ِباوخ زا هک یناسنا ینعی .دربب یتسم ملاع هب ار وا ات دنکیم بلط ار ِبرطم و
  …دناوخیم تسلا رارسا يهمغن ،كرُت ِریما يارب

 
 643 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 دش هاگآ رَحَس یکرُت یمَجَعا
 دش هاوخبِرطُم ،رمَخ ِرامُخ زو
 
 
 703 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 تسم ِكرُت شیپ دیزاغآ برطُم
 تسَلَا ِرارسا همغن ِباجِح رد
 
 زاغآ ار تسَلَا ِرارسا همغن وا يارب برطُم ،كرت ریما ِبلط لابند هب .دراد ار یگدنز هب ندش هدنز ِبلط هک تسا یناسنا ره دامن كرُت ریما
 شدوجو هک دنکیم كرد نورد رد ناسنا .دروآیم ناسنا ِدای هب ار تسلا يهظفاح یگدنز ،دنکیم بلط ناسنا هک ياهظحل رد ینعی .دنکیم
 هب يدوصقم يارب و تسا شايدام مسج زا رتارف شدوجو ،تسین یتخانشناور نامز و نهذ سنج زا شسنج و هدوبن ناهج نیا هب دودحم
 .تسا روضح يرایشه هب ندش هدنز و نهذ زا ندش هدییاز هک تسا هدمآ ناهج نیا

 
 یفن ینعم هب منادیمن  .تسا منادیمن يهمغن ،تسلا ِرارسا يهمغن .دهدیم حرش ار تسلا ِرارسا يهمغن ،برطم نابز زا ،تایبا نیا رد انالوم
 هک يزیچ نآ ِیفن ،میتسه تیوهمه اهنآ اب هک ياینهذ ریواصت و راکفا ای هدش یطرش ینهذ ياهوگلا ِیفن ،مینیبیم نهذ اب هک يزیچ نآ
  .تسا تقیقح ای تیعقاو مینکیم رکف

 
 ؟یهاوخیم هچ نم زا و یتسه هک منادیمن :دیوگیم یگدنز هب ناسنا نابز زا هّصق رد برطُم
 ؟تسا هنوگچ یگدنز يا وت اب ماهطبار و متسه هک ناسنا ناونع هب منادیمن
 ؟منک توکس ای میوگب نخس وت فصو رد ؟منک تمدخ وت هب هنوگچ منادیمن
 ؟متسه ریسا نهذ ِییادج رد یهاگ و منیبیمن ادج وت زا ار دوخ و متسه وت ِروضح ِتسم یهاگ ارچ منادیمن

 
 708 - 704 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 ؟نَثَو ای یهام وت هک منادن نم
 ؟نم ز یهاوخیم هچ ات منادن نم
 704 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 ؟تمرآ تمدخ هچ هک منادنیم
 ؟َتمَرآ ترابع رد ای منز نت

 705 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 تُب	:نَثَو
 ندرک توکس	:ندز نت

 
 
 ادُج نم زا یتسین هک بجع نیا
 ؟اجک وت ؟مااجک نم منادنیم
 706 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 یشَکیم نوچ ارم هک منادنیم
 یشَکیم نوخ رد هاگ	،رَب رد هاگ
 707 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 درک زاب منادن رد بل نینچمه



 درک زاس منادنیم ،منادنیم
 708 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم-
 
 
 
 ِزاس يهمغن و تسوا ِنورد رد ناسنا ره ِناج ِبرطم .ار یگدنز اب شطابترا هن و ار یگدنز هن دسانشب ار دوخ دناوتیم هن نهذ اب ناسنا سپ
 ار زاس نیا ياون نورد رد ناسنا .ینهذ ِياهمنادیم يهمه زا رتانشآ ،تسا کیدزن و انشآ ياهمغن ،تسا منادیمن يهمغن هک برطم
  .دسانشیم
 
 ینعم هب نهذ ِیفن .دراد ار تسین هک يزیچ نآ یفن ییاناوت طقف .درادن ار شدوخ لیصا دوجو و یگدنز كرد ییاناوت نهذ اب ناسنا لصا رد
 لابند هب منهذ اب ،متسه یسک هچ منادیمن .متسین منهذ رد كرحتم ِریواصت نیا ،متسین يرکف يوگلا نیا نم ینعی .تسا نهذ ِندرک ال
 ار مدوخ سپ .تسین ریذپناکما هک نهذ اب دنوادخ ای یگدنز فیرعت ینعی ،نهذ اب ناسنا فیرعت .متسین ناسنا زا هدش هتخاس شیپ زا ِفیرعت
  .منکیمن فیرعت يرکف ای ییوگلا چیه اب

 
 يهدنیآ ،مراد نهذ رد هک یعمج ای يدرف يهتشذگ ،مایعامتجا و يدرف ياهشقن ،ملغش ،متالیصحت ،مراکفا ،مداژن ،متیسنج ،ممسا نم
 ینهذ نم زا هتساخرب ،يدیابن و دیاب ای یتواضق ره و دنیآدب ای دنیاشوخ هچ ینهذ يوگلا ره .متسین يرگید ینهذ فیرعت ره و ،مايروصت
 .متسه ینهذ ياهوگلا نیا یفن هب رداق رظان دید اب نم هک مشاب هاگآ هک تسه مهم .دشاب نم تیوه دناوتیمن و تسا

 
 یگدنز هب ناسنا ندش هدنز هب ینعی تابثا هب دشاب قدص يور زا و لیصا و یقیقح رگا ،نهذ ِندرک ال ینعی منادیمن نیا دیوگیم انالوم
 ناسنا زا روضح ،دنادب یکی شاینهذ ياوتحم و شنهذ اب ار شدوخ ناسنا یتقو ات ینعی .دمریم وت زا تابثا ینکن یفن ات دیوگیم .دسریم
 .دوشیم رود
 
 دنور مه .دناسرب شیوخ رب يرایشوه ندش میاق ای تابثا هاگیاج رب ار ناسنا ،ینهذ يرایشوه و نهذ یفن اب هک تسا یگدنز ِحرط نیا
 يزیچ نآ یفن ِتهج رد ،دنتسه اتسار نیمه رد دنیآیم شیپ ناسنا يارب اضق طسوت نوریب رد هک یتاقافتا مه و نورد رد ینهذنم یبیرخت
 يهمغن دراد لصا رد دروآیم شیپ ناسنا يارب هک ییاهدرد اب ینهذ نم .دریگیم تیوه نآ زا و درادنپیم تقیقح ارنآ نهذ ِدید اب ناسنا هک
  .دناوخیم ناسنا ندرک هاگآ يارب ار شدوخ یفن

 
 اهتینهذ همه زا ناسنا يرایشه یتقو ینعی .منکیم هدنز یگدنز ياون نتخاون هب ار ناسنا دوجو ِزاس ،یفن اب نم دیوگیم یگدنز ِنابز زا انالوم
 دوشیم هدنز شایلصا دوصقم و زار هب ناسنا ،ینهذ نم هب ندرُم هظحل رد و دریمیم یمسج يرایشه هب وا ،دش عمج
 
 722 و 721 تایبا ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم
 
 وت ِیفن زا شیپ تابثا دمریم
 وُب تابثا ز يرَب ات مدرک یفن

 
 ار زاس نیا یفن هب مرآ اون رد
 ار زار دیوگ گرم ،يریمب نوچ
 
 مارتحا و ساپس اب

 اداناک زا ندال-


