
 . نینزان يزابهش ياقآ و یتسه ملاع تانئاک یمامت رب ساپس و دورد اب

 

 . یباختنا تایبا اب هارمه ، مراهچ شخب 903 همانرب 

 

 :عوضوم

 

 . دنوشب ینهذ نم ربج راچد اه ناسنا و دوش تخس دوخ نداد رییغت دوشیم ببس هک یلماوع 

 

 ��قشع دنوادخ مان هب ��

 

 :لماع نیلوا��

 

 . داریا عفر يارب ندرکن شالت و دوخ داریا ندیدن و يونعم شزومآ هب زاین ساسحا مدع 

 

 . دراد دوجو یتالاکشا و صقن مدوخ نورد رد منادب نم هک تسا یقیمع كرد و ییاسانش مزلتسم هک 

 . ینوریب لماوع رد هن و نارگید رد هن

 

 .منک عوجر منورد هب رظان روضح تروصب و مشابن نارگید رد داریا يوجتسج لابندب و منکن راکنا ار دوخ داریا و 

 

 . تسا هتفهن منورد رد نآ دننام منیب یم نارگید رد هک يداریا نآ هک منادب و 

 

 . میامن هدافتسا منورد تالاکشا عفر يارب ناگرزب يونعم ياهشزومآ زا و

 

 . تسین ینهذ نم زا رتدب ینمشد چیه و دنکیم راک شدوخ ررض هب ًامئاد ینهذ نم هک ارچ

 

 : هک دیامرفیم ایبنا نابز زا زیزع يانالوم هک

 

 تس یتلع لد رد : دنتفگ ایبنا��

 تس یتفآ یسانش قح رد نآ زا هک

 



 2677 ،تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 و یسانشدوخ ریسم رد ام دراذگیمن هک دراد دوجو یضرم اهناسنا ام زا کی ره زکرم رد هک :دنتفگ ناربمایپ 

 . مینک ییاسانش تیادخ تروص هب ار نامدوخ و هدرک راک دوخ يور یسانشادخ

 

 تخانش و دید ار شیوخ صقن هک ره��

 تخات هبسا ود دوخ لامکتسا ردنا

 

 لالجلا وذ يوس هب درپ یمن نآ ز��

 لامک ار دوخ درب یم ینامگ وک

 

 2313 و 2312 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ینهذ نم رد و دباتش یم دایز تعرس اب هبسا ود نآ عفر يارب دنک ییاسانش و دنیبب ار دوخ صقن هک یسک ره 

 . دیآ یم رب شتاداریا عفر ددصرد و دنکیمن للعت

 

 نهذ رد ار شراثآ و اه یگدینامه زا لصاح اه صقن و دنکیمن هاگن دوخ هب رظان روضح تروص هب هک یسک یلو 

 یشالت و ششوک هنوگ چیه دنوادخ هب ندش هدنز يارب و دناد یم لماک ار دوخ و هدرک يزاینیب ساسحا ،دنیب یمن

 . دهد یمن ماجنا

 

 شرس دیان الب راوید هب ات��

 شرک شوگ نآ لد دنپ دونشن

 

 2063 تیب ، جنپ رتفد ، ونثم ،يولوم

 

 .دننیب یمن دوخ رد ار ناگرزب ياهشزومآ زا هدافتسا و نارگید يرای و کمک هب زاین مدع ساسحا هک يدارفا نیا و

 

 و صقن هک دننادب ات هک دنک دروخرب ثداوح يالب راوید هب ناشرس دیاب دننک ییاسانش ار دوخ داریا دنناوت یمن و

 . دراد دوجو ناشدوخ رد داریا

 



 نآ عفر يارب و تسا ناشدوخ فرط زا اهالب هک دنشاب هاگآ و دنهدن رارق شنزرس و تمالم دروم ار نارگید و

 . دنشوکب

 

 رکش زا دیآ رتشوخ ندرک زان��

 رطخ دص دراد هک شیاخ مک کیل

 

 زاین هار نآ تسدابآ نمیا��

 زاسب هر نآ اب و ریگ شزان كرت

 

 545 و 544 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 : ینعی ندرک زان 

 

 . دنک کمک نم هب دناوت یم و تسا لماک ملقع و مشابیمن دنمزاین و جاتحم وا کمک و دنوادخ هب نم

 

 . تسا مدوخ داریا ندرکن لوبق رطاخ هب منک یم لمح هک ار يدرد نیا و 

 

 تسا نیا دنوادخ هب ندش هدنز هار و ینادابآ هار هک مریذپب دیاب منادیم رصقم ار مفارطا ياه مدآ و اه تیعضو هک 

 . مشوکب هنالاعف اهنآ عفر رد و منک ییاسانش ار میاه یگدینامه هنارایشوه و مراد صقن هک منک رارقا هک

 

 : مود لماع��

 

 هدوهیب تیلوغشم قیرط زا تسا هتفهن ریز رد هک يدرد هب تبسن دوخ ندرک سح یب و دوخ ياهدرد ندیناشوپ 

 . ازفا راک و

 

 . هنارایشوه ياهدرد لمحت مدع روطنیمه و رگید رکف هب يرکف زا ندیرپ ای و 

 

 هک مینادب و میشاب اریذپ ار نآ زا لصاح درد هک میرادن ار نآ لمحت ناوت و بات یلو مینیبیم ار دوخ ياهدرد ام 

 . تسا نامزکرم ندرک مدع و نداد لقیص يارب هنارایشوه ياه ندیشک درد

 



 نامیاهدرد يارب ینیکست دیاش ات هدرک داجیا یکیزیف و یناور و یحور ياه تیلوغشم دوخ يارب راچان هب یلو

 . درادن رب رد ار يا هجیتن و هرمث هنوگچیه هک هدوب رمتسم ياه ییازفا راک لابند هب هدوهیب و فده یب و دشاب

 

 . مینک یم رت ینالوط ار دنوادخ هب ندش هدنز هار هک مینآ زا لفاغ و

 

 نازخ ردنا تسرمضُم ناراهب نآ��

 نآ زا زیرگم نازخ نآ تسراهب رد

 

 زاسب تشحو اب و شاب مغ هرمه��

 زارد رمع دوخ گرم رد بلطیم

 

 2265 و 2264 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 هدیشوپ ، هدش هدرک ناهنپ :رمضم��

 

 . تساه یگدینامه نازخ رد ام روضح راهب 

 

 . میشکب ار هنارایشوه درد و میزیرگب دیابن اهنآ زا دورب نیب زا و دوش هدرمژپ نامیاه یگدینامه رگا سپ 

 

 .میهد ماجنا ار تسا دوخ يور ندرک راک هک ار ناربج نوناق تیاعر تیاهن و میسرتن اهنآ نارجه مغ زا و

 

 ندش هدنز و هظحل رد یگدنز و نادواج رمع هک ارچ میشاب هتشاد بلط ینهذ نم رد ندرُم هب تبسن یتسیاب و 

 . دروآ یم ناغمرا هب نامیارب ار نورد تیادخ هب

 

 شین درد رب نک ربص ردارب يا��

 شیوخ ربگ سفن شین زا یهر ات

 

 3002 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 : هک دیوگیم زیزع يانالوم 



 

 هب راداو و دهدیم قوس اه یگدینامه هب ار وت هک دوخ رفاک سفن ياهدرد زا ات نک ربص هنارایشوه نم ردارب يا

 . یبای ییاهر دنکیم ینهذ نم هدوهیب ياه ندیشک درد

 

 : موس لماع��

 

 هک دش اهر اهدرد نیا زا و داد رییغت ار دوخ ناوت یم هک هلئسم نیا هب داقتعا مدع اب ندش ینهذ نم ربج راچد

 . درادن دوجو ام ییاهر يارب یهار و میهد همادا ار درد رپ یگدنز نیا هشیمه هک تسا نیا رد ام تشونرس و اضق

 

 . دنکیم نایب ییابیز هب ار نآ و دراد هراشا ربج عون ود هب زیزع يانالوم تمسق نیا رد

 

 : هک تسینهذ نم ربج یکی

 

 ار ینوریب ياه ببس و اه تلع و لیالد و مینک رییغت میناوتیمن هک میراد داقتعا و میناد یم روبجم ار دوخ ام 

 . مینادیم دوخ نتفاین رییغت لماع

 

 : هک مییوگیم لاثم ناونع هب

 

 عنام ینونک ياه تیعضو و دوجوم طیارش و هعماج ای و میبای رییغت میناوتیمن هک تسا هنوگ نیا ام یگداوناخ نژ 

 همادا نام یگدنز هب هنوگ نامه و میشاب ینادنز ینهذ نم ربج نیا رد هک میتسه موکحم ام و دنوش یم ام رییغت

 . میهد

 

 : هک تسیهلا يربج رگید ربج و 

 

 ینهذ نم زا یتسیاب مدع زکرم و ییاشگاضف اب رتعیرس هچ ره یهلا ناکف و نک ردق و اضق نوناق قبط یناسنا ره

 . ددرگ هدنز دوخ تیادخ هب و دوش جراخ

 

 ربص و رکش یب یلهاک زا دنام هک ره��

 ربج ياپ دریگ هک دناد نیمه وا

 



 درک روجنر دوخ دروآ ربج هک ره��

 درک روگ رد شا يروجنر نامه ات

 

 1069 و 1068 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 : هک مینادب دیاب لاح و

 

 ام زا ار تسا دوخ يور ندرک راک نامه هک ار ییایوپ و كرحت و دنکیم لبنت ار ام اه یگدینامه بسح رب ندید 

 . میسانشن ار یهلا ربص و رکش هک دوش یم ببس و دریگ یم

 

 رارق ینهذ نم روگ رد ار دوخ و هداد همادا یگدنز شور نیا هب هک میموکحم ام هک هتفرگ ار نالبنت ربج ياپ و

 . میهد

 

 . تسام نداد رییغت لابند هب هظحل هب هظحل یگدنز و دنوادخ هک یلاح رد 

 

 تس یهت سب هک ار ربج نیا نک كرت��

 تسیچ ربج ّرِس ّرِس ینادب ات

 

 نالبنم عمج ربج نیا نک كرت��

 ناج وچ ربج نآ زا یبای يربخ ات

 

 3188 و 3187 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 : هک مینادب دیاب لاح و

 

 ؟ میبای رییغت میناوت یم هک میراد لوبق ام ایآ

 

 ؟میشاب یم رییغت شریذپ ياراد ایآ و

 

 ؟میوش هدنز نام نورد تیادخ هب ات میریمب نام ینهذ نم هب تبسن میناوت یم ایآ و 



 

 ینهذ نم ّرِس هک میوش هجوتم ات هک زاب ار اضف هظحل قافتا فارطا رد و مینک كرت ار نام ینهذ نم ربج دیاب سپ

 . میدنوادخ و یگدنز هب دنمزاین ام هک تسا هدوب نیا

 

 . درادن دوجو نآ زا ریغ یهار چیه و میدرگ هدنز وا تیاهن یب هب هک میروبجم اه ناسنا ام همه و 

 

 ؟میورب نیب زا و میریمب نام ینهذ نم رد دیاب ای

 

 اضف ربج هک تسا هدمآ نالبنت ربج هک میوش هاگآ تسا دنوادخ هب ندش هدنز نامه هک ناج نوچ ربج ّرِس زا ای 

 . میمهفب ار ییاشگ

 

 . دنک زاب ار اضف هشیمه دیاب قشاع و تسا ربج ییاشگاضف هک ارچ

 

 : لماع نیمراهچ��

 

 : مینادب هک تسا نیا

 

 ربج تسا هظحل نیا يرایشوه هک وا تیدبا و میوش هدنز دنوادخ هب هک تسا هدش انب هنوگ نیا یگدنز حرط 

 . تسیهلا

 

 : هک تسا نیا یساسا و مهم لاوس لاح و

 

 ؟میتسه نیتسار و قداص هار نیا رد ردقچ

 

 ؟مینکیم ضرف هداتفا اپ شیپ و یحطس ار یساسا و مهم هلئسم نیا ایآ و

 

 دوخ ياه مناد یمن هب قافن و ییورود و يراکایر نودب و یگنرکی و تقادص لامک اب و هدرک كرد ًاقیمع ای

 ؟مینک یم رارقا هناقداص

 

 ؟میبلط یم يرای و کمک هار نیا رد یگدنز درخ و ورین زا و

 



 ؟هدرک ییاشگ اضف هار نیا رد لماک تقادص اب ایآ و 

 

 هتشاک یقدص مخت شدوبن نوچ��

 هتشامگب نآ نایسن وا رب قح

 

 دنز یم لد ي هنز شتآ رب هچرگ��

 دشُک یم قح ِفک ار ش هراتس نآ

 

 356 و 355 تیب ،مشش رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 :هک مینادب دیاب لاح و 

 

 يور زا و درادن رب رد ار ياهجیتن و هرمث هنوگچیه هک میشک یم ار هنارایشوهان ياهدرد ینهذ ییاشگ اضف اب

  .تسین تقادص

 

 :نیا ربانب 

 . دنادرگ یم شوماخ و دشُک یم ار نآ دنوادخ تسد هک ارچ دنک نشور ار ام روضح عمش دناوتیمن نآ هقرج 

 

 . دنک یم راکشومارف تسلا دهع نامیپ هب ندرک رارقا و فارتعا راک رد و ییاشگاضف راک رد ار ام نینچمه و

 

 : مجنپ لماع و�� 

 

 : یقیقح بلط مدع

 

 ؟میوش هدنز دنوادخ هب هک میراد یقیقح بلط ام ایآ و 

 

 ؟میا هدمآ ایند هب هچ يارب هک مینادیم ار دوخ تلاسر ایآ و

 ؟ تسیچ ام شنیرفآ زا فده و 

 

 تسد ود ره وت ًامیاد نز بلط رد��



 تسا ربهر وکین هار رد بلط هک

 

 979 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 : هک مینادب دیاب ینعی

 

 .میشاب هتشاد یعقاو بلط و میشکب یناوارف تمحز و مینک تیاعر ار ناربج نوناق يزیچ ره ندروآ تسد هب يارب 

 

 . اه یگدینامه زا اوقت و زیهرپ هنالاعف و میراذگب شیامن هب ار دوخ بلط هظحل هب هظحل و

 

 . دشاب یم ام يامنهار نیرتهب هک تسا دنوادخ هب ندش هدنز و یعقاو بلط نیا دوخ هک اریز 

 

 تسادخ ناگورگ وت رد بلط نیک��

 تس ازس یبولطم هب بلاط ره هکنآ ز

 

 دوش نوزفا بلط نیا ات نک دهج

 دوش نوریب نت هاچ نیز تلد ات

 

 1735 و 1734 تیب ،مجنپ رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 

 : هجیتن رد سپ 

 

 .دشک یم دنوادخ و یگدنز يوس هب ار ام هک تسا یمسیناکم کی و تسا هدش هنیداهن ام يدوجو تاذ رد بلط 

 

 . تسا دنوادخ هب ندش هدنز بلاط ام لصا و

 . دشاب هتشاد يدام ناهج هب نتفر و ندینامه هب لیم ام لصا هکنیا هن

 

 . تسا شدوخ بولطم راوازس یبلاط ره و

 

 . دسرب اهنآ هب هک دهاوخیم و تسا ناهج نیا يدام ياهزیچ بلاط ینهذ نم هک یلاح رد



 

 نآ رد زور هب زور بلط نیا ات دنک یم ششوک و دراد ار دنوادخ هب ندش هدنز هب شیارگ و لیم قشاع ناسنا یلو

 . ددرگ رت دایز

 

 . رت نوزفا وا بلط و دوش یم دنوادخ و یگدنز سنج زا رتشیب ییاشگاضف اب و

 . دروآ نوریب اه یگدینامه ِنت هاچ زا ار وا دناوت یم هک

 

 هرادا مه ار ارهز نم کچوک یصخش یگدنز تسا راک مرگرس تانئاک ياهتنم یب درخ هک یتقو :نایاپ رد و 

 . دنکیم

 

 تسا یهت نان زا تسد هک هدرُم مغ ز يا��

 ؟تسیچ سرت نیا میحر و تسا روفغ نوچ

 

 3087 تیب ،مود رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 . دینامب ملاس و يژرنا رپ 

 . امش رادهگن ادخ ،نونمم یلیخ

 . نادهاز زا ،یتمالس ارهز 

🙏🌟🙏 


