
 ناهج قلخ نیا تسراهظا رهب

 ناهن اهتمکح جنگ دنامن ات

 3028 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

  رتسگرهم دنوادخ مان هب

  روضح ناقاتشم و يزابهش ياقآ بانج رب مارتحا و مالس

  753 همانرب زا سمش ناوید 2660 لزغ زا هتفرگرب ناسنا ضارما تسیل :ماغیپ ناونع

 هدافتسا فیدر ناونعهب »یتشَگ« ۀملک هبترم هد ،لزغ نیا تیب 10 ره رد .تسا هدینامه ناسنا هب باطخ یگدنز نابز زا ًامامت لزغ نیا

  :دشابیم ریز حرش هب لزغ نیا ياه»ندش« .تسا »ندش« يانعم هب لزغ نیا رد »نتشگ« .تسا هدش

 )هراچیب ینهذنم زا ییوجهراچ( ندش هراچیب .1

 )اهیگدینامه قارف مغ ندروخ( ندش هراوخمغ .2

 )اهیگدینامه رد ندش شخپ( ندش هراپ هراپ .3

 )نتسج یگدنز ،نوریب ناهج رد( ندش هراوآ .4

 )ناسناِ دُعب راهچ ای مرف ندش ضبقنم( ندش هراوهگ ۀتخت .5

 )اهیگدینامه ۀبترم هب ندرک لزنت( ندش راخ .6

 )ینهذنم روما مامت يارجا( ندش هراکره .7

 )نهذ ۀناخ هب لسوت( ندش هراسرَد .8

 )هراّمَا سفن نامه ،ندوب ینهذنم رما عیطم( ندش هراّمَا .9

  )ندوب ادخ تسم هوقلاب( ندش هراّمخ ةزمغ تسم .10

 و مینک ییاسانش ار ضارما نآ نامدوخ یگدنز هب هجوت اب ات ،دهدیم ناشن ام هب و دنکیم تسیل ار ام ياهضرم مامت لوا تیب 9 رد انالوم

  .میوش هدنز نت نیا رد دوخ لصا هب ات ،دنکیم توعد ییاشگاضف و یشوماخ يوس هب ار ام ،رخآ تیب رد

 ؟یتشگ هراچیب یی هشیدنا ز ارچ

 ؟یتشگ هراوخمَغ ،دوخ هب یتفرورف

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ام ییوجهراچ یتقو ؟ياهدش زجاع و هراچیب ،راکفا لسلست و نهذ رد ندنام اب ارچ ینعی »؟یتشگ هراچیب ییهشیْدَناَ ز ارچ« دیوگیم یگدنز

 ،دوب هراچ رگا ییادج و درد .دنادیم راک ةراچ ار یگدنز زا ییادج و درد ،ینهذنم ۀشیدنا .دش میهاوخ هراچیب ام ًاعطق ،دشاب ینهذنم زا

 مغ قشاع یگتخاس ِنم نیا .یتخاس نم و يدش ضبقنم ینعی »دوخ هب یتفرورف« .درکیمن هیذغت هصغ و مغ زا ردقنیا ینهذنم ناسنا

 مامت .درادهگن هدنز ار دوخ ،ناسنا طسوت ندروخ مغ اب دشوکیم نیاربانب .تشاد دهاوخن ییاقب ،دنکن هیذغت مغ رگا ینهذنم .تسا

  .تسا ینهذنم ياقب ۀجیتن اهناسنا ةزیتس و گنج و ایند ياهراتشک



 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 راکفا لسلست ✓

 هراچیب ینهذنم زا ییوجهراچ ✓

 .تسا مغ شاهیذغت هک یگتخاسِ نم کی نتخاس ✓

 مدرک عمج هراپ هراپ نم ار وت

 ؟یتشگ هراپدص هسوسو زا ارچ

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 دنوادخ ،میدش هدام و مرف ناهج دراو یتقو .میدوب رقتسم تسلا ملاع رد دحاو ای عمج تروصهب ام ،نت هب یناسنا يرایشه دورو زا لبق

 هراپ نم ار وت« دیوگیم یتقو .میدش هدییاز ردام ِمَحر زا ،نیمز فلتخم طاقن رد »هراپ هراپ« تروصهب ام و دیمد یمسج رد ار ام يرایشه

 ،روضح يرایشه ناونعهب هرابود میناوتب ،ناهج نیا رد مسج ناونعهب ندش میسقت دوجو اب ام هک تسانعم نادب نیا »مدرک عمَج هراپ

 تدحو و هدرک اهر ار نآ سپس ،میهدب لیکشت ار یفیعض یمسج يرایشه کی ادتبا ام هک دوب نیا رب رارق .مینک هبرجت ار تدحو و »عمج«

 وا اریز ،تسا تدحو فلاخم ینهذنم .تسا هدش »هراپ دص هسَوسَو زا« ینهذنم بلاق رد ناسنا اما .مینک هبرجت ار ادخ اب ندشیکی و

 دوخ ياه»هسوسو« يوس هک تسا لیلد نیمه هب .درادن ار ندش یکی و تدحو ییاسانش تیصاخ ،ینهذنم راکوزاس .دسانشیمن ار تدحو

 نینچ طقف نوچ و .دنک ییاسانش هناگجنپ ساوح قیرط زا ار اهنآ دناوتیم هک دراد ییاهزیچ هب لیامت نینچمه و .دراد قوس ناهج نیا هب

  .دنک »هراپ هراپ« ای تمسق ینوریب زیچ اهدص رد ار ام يرایشه هک دنکیم ار دوخ شالت مامت ،دراد یتیلباق

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 مرف ناهج رد يرایشه ِندش هراپهراپ ✓

 یگدنز تدحو ییاسانش رد ندش زجاع ✓

 يدرب تخر مقشع *ِکُلمـلُاراد ز

 یتشگ هراوآ نینچ تبرغ نیا رد

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

  )ییاتکی ياضف دامن( تختیاپ ای نیشن تموکح رهش : ِکْلُْملاُراد*

 اجنآ رد هاشداپ ای مکاح هک تسيرهش يانعم هب »کْلُمْلاُراد« ؟دنکیم نایب »قشع ِْکُلْملاُراد« حالطصا اب ار ییاتکی ياضف انالوم ارچ

 تاناکما زاً اتعیبط و هدش رود تموکح زکرم زا هک تسانعم نادب نیا ،دنک ترجاهم رگید يرهش هب رهش نیا زا هک یسک .تسا رقتسم

 هلصاف هاشداپ زا وا .تسا »هراوآ« و بیرغ اجنآ وا اریز .دریگیمن لیوحت ار وا یسک رهش نآ رد رگید و دش دهاوخ رادروخرب مه يرتمک

 دودحم ياضف هب ییاتکی ياضف زا وت هک دیوگب دهاوخیم انالوم .ددرگزاب دوخ راید هب هک دش دهاوخ روبجم وا یّتدم زا سپ !تسا هتفرگ

 .میراد قلعت دوخ نطو هب ام اریز ؟میتسه بیرغ نوریب ناهج رد ام ارچ .يدش »هراوآ« اجنآ رد .يدرک رفس ینعی »يدُرب ْتَخر« نهذ

 نیا رد هک ادخرکش .میدنامیمن نادرگرس و »هراوآ« نینچ نیا ،میدوب مرف ناهج سنج زا ام رگا .تسا َ»قشعِ ْکُلْملاُراد« ام نطو

 گرم زا لبق ام ات ،داد رارق ناملد نامشچ لباقم ار امنهار ياهولبات و درک هاگآ ،دوخ یلصا نطو زا ار ام انالوم نوچمه یگرزب ،»تبرغ«



 یگدنز هک يزیچ ره زا و سَک ره زا اهنآ .دنتسه ینهذ ياهنم ،هراوآ ياهناسنا .مینک هبرجت ار »قشع ِْکلُمْلاُراد« رد روضح ،نت

  .دننکیم بلط نیلفآ زا ار یگدنز اریز .دننزیم شاهنیس هب در تسد ،دنهاوخیم

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

  نتفر نهذ تبرغ هب ✓

 ندنام نهذ بیرغ ياضف رد تمواقم اب ✓

 اهیگدینامه رد یگراوآ ✓

 مدرک هراوهگ وتِ رهب ار *نیمز

 یتشگ هراوهگ هتخت *هدرسف

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 »ناج ،رکف ،ناجیه ،نت« دُعب راهچ ،ناسنا مرف دامن :نیمز*

  هدرسفا :هدُرسَف*

 »هراوْهَگ« ام مرف دیوگیم انالوم ارچ لاح .مدیمد وت »هراوْهَگ« ای مرف رد ،حور ای يرایشه ناونعهب ار مدوخ ،نم دیوگیم ادخ ای یگدنز

 یفیطل و فیرظ رایسب ندب ،كدوک اریز .دشاب هتشاد یمرن و فیطل سنج دیاب و كدوک یتحار و شیاسآ يارب تسیلحم »هراْوَهگ« ؟تسا

 هدافتسا و ییاشگاضف اب دیاب ام .دشاب كدوک یمرن و تفاطل هب »هراوْهَگ« دیاب سپ .تسا فیطل رایسب ،تسام يرایشه دامن هک كدوک .دراد

 ای كدوک تفاطل سنج زا ،میتسه ناهج نیا رد هک یتّقوم نامز نیا رد ات ،مینک لیدبت یگدنز تفاطل هب ار دوخ مرف ،یگدنز درخ زا

 تفاطل سنج زا ام دهدیمن هزاجا و دنکیم »هتخت« یتحاران و یتفس هب ار هراوهگ نیا مادم ،ینهذنم اب ناسنا اما .میوشب روضح يرایشه

 تفاطل و دوشیم هدرسفا ،مغ هیذغت اب ناسنا .دش هراشا نآ هب لوا تیب رد هک ،تسیگراوخمغ نامه ناسنا ندش »هدُرَسف« .میوشب یگدنز

 تفاطل و ییابیز هبرجت اهیگدینامه داجیا زا لبق وا اریز ؟دربیم دای زا مییوگیم ارچ .دربیم دای زا مغ اب یگدینامه رد ار دوخ یمرن و

  .تسا هتشاد ار یگدنز

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 دُعبراهچ ای مرف بیرخت و ضابقنا ✓

 یگدنز ای دوخ لیصا تفاطل ندرک شومارف ✓

 *ناویح ِبآ تگنس ز مدرک ناور

 یتشگ هراخ ،یتفر کشخ يوس هب

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

  )يدزیا مد( یناگدنز بآ :ناویح بآ*

 تایح بآ نم دیوگیم یگدنز .تسا هداد لیکشت دوخ ینهذنم ۀلیسوهب ناسنا هک دنکیم تبحص هراوهگ ۀتخت نامه زا انالوم تیب نیا رد

 ،تمواقم و تفلاخم نیا .یتسه تکرح رد ،یگدنز بآ نایرج فلاخم وت اما ،ماهدرک هناور تاهدش ْگنس ِمسج يوسهب ،رمتسم و هتسویپ ار



 سرتسد رد یناگدنز بآ هشیمه اما ،مینزیم اپ و تسد نهذ رازکشخ رد ام هک تسا تسرد .تسا هدرک ریقح و راخ یگدنز هاگرد رد ار وت

 ام ِگنس زکرم میهاوخیم ،ینهذنم اب ام اما ،دریگبربرد ار ام گنس زکرم ،هدننک هدنز و شخبتایح بآ نیا هک دهاوخیم یگدنز .تسام

  .تسا تمواقم نیا ،دریگبربرد ار ام دوجو

 ام نآ زا سپ ،دش هتشادرب هک تمواقم .تسا تمواقم نیمه ،دوش هتشادرب نایم زا ندش هدنز هار يادتبا رد دیاب هک ینهذنم تیصاخ نیلوا

 .تسا ندوب هتخت و یکشخ سنج زا ینهذنم .دش میهاوخن بذج یکشخ يوسهب رگید و دوب میهاوخ دوخ زکرم رد تایح بآ لابند هب

 هب يدیما چیه سپ .دناشکب یکشخ يوسهب ،تایح بآ نتشاد دوجو اب ار ام و دوش بذج یکشخ يوسهب هک تسا یهیدب ،بذج نوناق ربانب

 تایح بآ يوسهب ،میلست و ییاشگاضف اب هک تسا نیا ام هار اهنت سپ .دنک کمک ام هب ینزوس رس یتح دهاوخب هک تسین ینهذنم نیا

  .دنک مادنا ضرع دناوتن رگید ات میناشوپب نآ رد ار نامهدش گنس زکرم نیا و میورب

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 زکرم نتشادهگن گنس ربارب رد تمواقم ✓

 ینهذنم طسوت یگدنز هب تبسن ندش روک ✓

 تسا قشع وت ِراک ،ناج ِدنزرف ییوت

 ؟یتشگ هراک ره و وت یتفر ارچ

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 انالوم روظنم .تسا یگدنز ام تسرپرس و مِّیَق ینعی سپ .میتسه یگدنز دنزرف ام .دنکیم باطخ »ناجِ دَنزرف« ار ام ،یگدنز نابز زا انالوم

 ناونعهب ام سپ .تسا قشع یگدنز راک .میشاب یگدنز نیناوق عبات دیاب ،یگدنز دنزرف ناونعهب ام و تسام ردام و ردپ هک تسوا هک تسا نیا

 .تسا ّتقوم ناهج نیا رد ناسنا تیرومأم اهنت ،قشع .تسا يدبا هظحل نیا رد ییاشگاضف ،قشع .دشاب قشع نامراک دیاب ،یگدنز دادتما

 .درادیمنرب تسد يراز و هیرگ زا و تسا هدش مگ اهیگدینامه و نهذ غولش رازاب رد و هدرک اهر ار ردام تسد هک تسیکدوک لثم ناسنا

 ارچ ناسنا يا دیوگیم مود عرصم رد .دنادرگیمزاب دوخ ردام تسد هب ار وا تسد و هدرک ادیپ یغولش نآ نایم رد ار وا انالوم دننام یگرزب

 ياتسار رد يژرنا فالتا ،ندش »هراکره« ؟یتسه هدوهیب ياهراک هب لوغشم ،غولش ناهج نیا رد و یتفرگ هلصاف تایلصا ۀشیپ زا وت

  .درک یقلت ییازفاراک ار نآ ناوتیم هک تسا نوریب رد یگدنز نتفای

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 لفآ و ّتقوم ناهج رد یگدنز نتسج ✓

  يدبا ۀظحل نیا هب تشگزاب و ییاشگاضف زجهب يراک ره ماجنا ✓

 يدروخ مخز دص وت هک هناخ نآ ز

 ؟یتشگ *هراسرَد و رَد نآ ِدِرگ هب

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

  هاگرد :هراسَرد*



 يربخ هاش زا هک يرهش .دنزیم نهذِ تبرغ ار مخز .دیمان تبرغ ار نآ انالوم هک ياهناخ نامه ؟میدروخ »مخز دص« هناخ مادک زا ام

 حالس .دنزیم بیسآ ام هب مه تشپ و هدروآ ریگ بیرغ دوخ راید رد ار ام هک تسیاهناگیب ینهذنم .دز دنهاوخ همدص ام هب ناگناگیب ،دشابن

 و ینماان سح ،سرت ،مشخ دننام ییاهدرد .تسا ینهذنم ياهدرد مامت ردام ،مغ .یگراوخمغ ؟تسیچ ام ندرک یمخز يارب ینهذ نم

 هب لیامت و ینَتیم نآ روحم لوح مه زاب ،يدروخ ینهذنم زا هک ییاهمخز مامت دوجو اب دیوگیم یگدنز .دنوشیم یهتنم مغ هب ،کش

 هربنچ مغ و درد دِرگ هب ارچ ؟یشکب درد دیابن هک یمهفب ات یشکب درد دیاب ردقچ ناسنا يا .ياهدش درد قشاع وت .يراد ندش یمخز

  .ینکیم فاوط نآ درگ هب هرابرازه وت اما ،یگدنز يوسهب دناریم ار وت ،درد اب ینهذ نم ؟ياهدز

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 ندیشک درد هب ناوارف لیامت ✓

  دنهدیم )وش هدنز( ماغیپ ام هب هک ییاهدرد ماغیپ تفایرد مدع ✓

 يدیشَچ *اْوَلح دص هک هناخ نآ َرد

 یتشگ *هراّمَا ،نئمطُم یتشگن

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 )تسا تیاهنیب دامن دص( یگدنز ینیریش تیاهنیب :اوْلَح دص*

  )ینهذنم( هدننک رما :هرّامَا*

 ،الاب هب لاس 10 نینس رد نت نیا رد رارقتسا زا سپ و میدش قشع رسارس یگدنز ياولح دص ینیریش زا ،نامیلصا ۀناخ ای تسلا رد ام

 زا هکینامز .تسا نهذ ۀناخ راصح تشپ ام یلصا ۀناخ ؟تساجک ام یلصا ۀناخ یتسارهب .نامتیاهنیب ِلصا ندرک شومارف هب میدرک عورش

  .ینیریش و اولح رسارس ياهناخ .تسا یگدنز ۀناخ نآ هک دنامیم هناخ کی اهنت ،میوشب جراخ نهذ

 هب سپس ،میشچب ار ییادج و تبرغ درد دیاب ادتبا ینعی .نهذ ۀناخ قیرط زا ؟دوشیم ییاسانش هنوگچ ناسنا یلصا ۀناخ هک مینادب دیاب لاح

 روتسد و رما تحت و ياهدرک مگ ار نآ هار ،يدیشچ ار یگدنز ياولح هک نیا دوجو اب ارچ دیوگیم ناسنا هب یگدنز .میسرب یگدنز ۀناخ

 هک یتسه ياهناخ لها وت ؟ياهداد تسد زا ار یناتسلگ هچ فرط نآ ینیبب ات یتفرن رتارف نهذ راوید زا تقو چیه ارچ ؟ياهتشگ ینهذنم

 هب ار وت ،شندش یشالتم ضحم هب ماسجا نیا و ياهدش يراذگهیامرس اهیگدشتیوهمه و ماسجا رد هناموصعم اما .تسین مسج سنج زا

  .دناشک دنهاوخ درد

 :تیب نیا رد هدش ییاسانش ضرم

 ناسنا لصا ۀناخ ندرک شومارف ✓

 نهذ کیرات ۀناخ رد ندش سبح رثا رد ،دعبراهچ یگتفشآ ✓

 درآ تیرایشه ،تفگ ،نک شمخ

 ؟یتشگ *هراَّمخ *هزَمغ ِتسم هن

 2660 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-



 ییابرلد ،هوشع :هْزمَغ*

  )ثنوم( نز شورف ِیم :هراَّمخ*

 زا تسد ،دماج يرایشه يا ینعی یشوماخ .تسا یشوماخ ام هب انالوم ۀخسن .دهدیم ار لبق تیب 9 رد هدش رکذ ضارما ۀخسن رخآ تیب رد

 هبرجت هب ار ام نهذ ندرک شوماخ هظحل کی .موش هناور نآ يوسهب و منیبب نهذ راوید تشپ زا ار یگدنز ۀناخ مناوتب ات رادرب تیلاعف

 زا ریغ دیوگیم .میدیشچ ار یگدنز ینیریش نآ رد هک دنکیم تسلا روآدای ار ام لبق تیب دننام مود عرصم رد .دناسریم دوخ لیصا يرایشه

 .تسا ثنوم شورفیِم يانعم هب »هراَّمخ« .تسا تسلا ملاع رد ام هبرجت »هراَّمخ ةزْمَغ ِتسَم« ؟یتسه یگدنز تسم هوقلاب وت هک تسا نیا

 ةداب شیاجنگ تیاهنیب ام ماج نینچمه و تسا تیاهنیب وا ةداب .تسا شخبیتسم و فیطل ،ابیز یگدنز هک تسا نیا انالوم روظنم

  .يوشب هناتسم ات نک ُشَمخ سپ .دراد ار جارعم ییاناوت و تسا یگدنز تیاهنیب سنج زا ناسنا نیاربانب .دراد ار تیاهنیب

  روضح جنگ ناقاتشم مامت و يزابهش بانج زا نارکیب ساپس

 جرک زا نارهم


