
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



 بسم اهلل الرحمان الرحیم

 درسنامه ی فارسی ششم
 ت٢ی٠ ٝتؽٝیٚ اثف:ٗطىٚ وٞهی

 

 آٗٞقُاـ پای٠ ی ٌٍٖ ؼتىتاٙ ٢ٌیؽ ویؽ اض٘ؽ آٓث٠ًٌٞٞ ٢ٌفوتاٙ اٗیؽی٠ اوتاٙ غٞقوتاٙ

 
 قیف ٛظف اواتیؽ  تكـُٞاـ

ٗط٘ؽ ٗوی٘ی )یكؼ ( –ٝیٚ ٗآٌی )ت٢فاٙ ( پف  

 ٝ تا تٌٍف اق ت٘اٗی ١ٌ٘اـاٛی ٠ً ؼـ ت٢ی٠ ایٚ خكٟٝ ٗا ـا یاـی ٛ٘ٞؼٛؽ

 آهایاٙ :

–( )  اٗیؽی٠تؽٝیٚ اثف : ٗطىٚ وٞهی     

–)٢ٗاتاؼ(ٗىؼٞؼ اًفاٗی    -ػٔی  ـضا اض٘ؽی   

)اـٝٗی٠  (ضثیة عا١فی    

-ٍِاٟ  ٝ ػضٞ ١یأت ػٔ٘ی ؼاٍِٛاٟ ٢ٗاتاؼ )٢ٗاتاؼ  (  اوتاؼ ؼاٛؼًتف ـضیٖ ػثؽا٢ٔٓی   

)تاؿ٘ٔي (ضیؽـ ًفؼی      -)وثكٝاـ(   ـضا هٜثفی ٗوؽٕ   

–ؼ١واٙ  –)اٗیؽی٠ ( ؼًتف اٗیٚ ضىیٚ ١اٌ٘ی     

 غاٖٛ ١ا::
-ویاٙ -ُٔىتاٙ  (-)آم هال :ضٔی٠٘ یٌتا  كؼآیت غٞب ٝ ٗغآة تىیاـ اق غاٖٛ  

ٗاـیا -)ت٢ٍ٢ف ( عٞتی تاتایی ِاؼهی    -)كاـن  ( ٗیتفا تاهفی  -)تثفیك(ض٘یؽٟ اوؽقاؼٟ    -)واـی  (ا٠٢ٓ اًثفٛماؼ  

 ضىیٜی
)ٛیٍاتٞـ(اكىا٠ٛ ػغفی  -ا٢ٓإ ؤی٘ی )غفاواٙ خٜٞتی(  -)اـٝٗی٠ ( ض٘یفا ؼٌتی  -)٢ٍٗؽ (ٗؼ٠ّٗٞ غیاٗی   

n…mr- 

٠ ػ٢ؽٟ ایٍاٙ تٞؼ .ٝ تا تٌٍف  كفاٝاٙ اق ١ٌ٘اـتكـُٞاـٗاٙ  خٜاب آهای  ٗطىٚ وٞهی ٠ً تؽٝیٚ ایٚ ٗد٘ٞػ٠ ت  

 ؼـ آغف اق ٠٘١ ی ؼٝوتاٙ ١٘فاٟ تٌٍف ٗی ًٜیٖ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
        

    
 
 
 

 

 

 به ًام خدا

تقدین به هوه ی هعلواى دلسىز که خالصاًه و برای خدا و خدهت به 
 خلق او و تعالی هیهي اسالهی ها کار هی کٌٌد.

 استاد پرویي هالکی

 

علت ناهماهنگی دز بسخی صفحات و یا طسح ونوع قلم ، به دلیل زعایت 

 زسم امانت و ذکس منبع اصلی بوده است که عرز ما زا پریسا باشید

 سپاس 

 

 

اس دعامالت
 



 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘ٙڇ

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (
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ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع تهیه ي تديیه :محسه سًقیّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



 

 
 
 

                                                  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؼـن اّٝ

اتتؽا ٗؼٜی

ؼـن اّّٝ : ٗؼفكت آكفیؽُاـ 

ایٚ ٠٘١ آكفیؽٟ ٠ً ٗی تیٜیؽ ٠ً ایٚ هؽـ قیاؼ اوت،ایٚ ٠٘١ ـا آكفیٜٜؽٟ ای آكفیؽ ٠ً غؽاٝٛؽ ُاـ اوت ٝ ٛؼ٘ت 

ٟ ی ١ای ٗا اق ایٍاٙ اوت.آكفیؽُاـ ـا تایؽ  تپفوتیٖ ٝ اق ٛؼ٘ت اٝ ٌٌف ُؿاـی ٝ تٌٍف تایؽ تٌٜیٖ. كٌف ًفؼٙ ؼـتاـ

ًاـ آكفیٜٜؽٟ ٝ آكفیؽٟ ٌؽٟ،ـٌٜٝایی ٝ ٛٞـ ی٠ ؼّ ١ا ٗی تػٍؽ . ٝ كٌف ٌٛفؼٙ ٝ ٛاؼاٛی ًفؼٙ تاـیٌی ت٠ ؼّ ١ا 

ٗی ؼ١ؽ ٝ ٛتید٠ ٛاؼاٛی ُ٘فا١ی اوت.

تاؼ ت٢اـی اق عفف وثكٟ قاـ ٝقیؽ .  تاق ِؽای پفٛؽُاٙ ت٠ ُٞي ُفؼي ـٝقُاـ ـویؽ .  تٜٔؽ ٌٞ ٝ اق كفِت  

ؼ ت٢اـی . ِؽای آ١ِٜیٚ پفٛؽُاٙ ٝ تٞی غٞب ٢ُٔا . ١ف زیكی ٠ً ؼـ  ؼٛیا ١ىت،اق غؽاٝٛؽ اوتلاؼٟ ًٚ.ٝقیؽٙ تا

یاؼ ٗی ًٜؽ     تٔثْ ٝ ه٘فی ٝ پفٛؽُاٙ تا ِؽای قیثای غٞؼ ز٠ زیكی ـا یاؼ آٝـی ًفؼٛؽ یاؼ غؽاٝٛؽ ٝ آكفیؽُاـ

ت٠ ٌٜاغت غؽاٝٛؽ ٗی ـوؽ  ٝتفٍ ؼـغتاٙ وثك،ؼـ ٛظف اٛىاٙ ػاهْ ٗاٜٛؽ ؼكتفی اوت ٠ً ت٠ آٙ ِٛاٟ  ٗی ًٜؽ 

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطٔیْ 

تاؼ ت٢اـی ٝقیؽ اق عفف ٗفؿكاـ 

ت٠ ٛظف ٌ٘ا ؼـ ًؽإ «تاق ت٠ ُفؼٝٙ ـویؽ ٛا٠ٓ ی ١ف ٗفؽ قاـ 

٠ً٘ٔ ١ا ٗفاػات ٛظیف ؼاـٟ؟

ٗثآـ٠ ؼاـٟ

قاـ ت٠ ٗؼٜی ٛاتٞاٙ

آٝاق ١ف پفٛؽٟ ًٞزي ٝٛاتٞاٛی ١ٖ اق ٌٞم ت٠ آو٘اٙ ـویؽ

ٗثآـ٠←ُفؼٝٙ ـویؽ  تاق ت٠

ٗفؽ قاـ ـٝ ٗفؽ ػاٌن ١ٖ ٗی٠ٍ ٗؼٜا ًفؼ؟

ٗفؽ ٛاتٞاٙ

قاـ ت٠ ٗؼٜای ٛاتٞاٙ اوت
ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ))معرفت پروردگار((                                                                                  

خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاري ، این همه را این همه **
  .از وي است

آفریننده(خالق) // مردم، انسان( خلق: لغات مهم(  
کرده و آفریده است و این انسان هاي زیادي را که شما می بینید،همه آفریننده اي دارند که آنها را خلق :معنی عبارت

  .نعمت و روزي آنها از جانب اوست

  .آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داري باید کردن**

شکر گذاري( سپاس داري ) / عبادت کردن(پرستیدن: لغات مهم(  

نشانه ي تأکید است و فعل را امري می کند)) بباید((در )) ب((: نکته ی دستوری.

 باید پروردگار را عبادت کرد و از نعمت هاي او سپاس گذاري نمود:عبارتمعنی.

  .اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل و نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است**

  ))تاریخ بلعمی،ابوعلی بلعمی((

خبري، فراموشیبی (غفلت) / خلق شده،آفریده شده(مخلوق:لغات مهم(  

فکر کردن در مورد کار پروردگار و آفریده هایش دل ما را نورانی می کند و فراموش کردن و فکر نکردن :معنی عبارت
.در مورد آن ها باعث تاریکی دل می شود، پس نادانی گمراهی است

  باد بهاري وزید از طرف مرغزار                         باز به گردون رسید ناله ي هر مرغ زار                              

رغزار:لغات مهمناتوان( زار ) / آسمان( گردون ) / چمنزار(م(
چرا که از طرف .باد بهاري نهاد است.//هستند) موصوف و صفت(وصفیباد بهاري، مرغ زار ترکیب:نکته ی دستوری

ناله ي هر مرغ زار نهاد و باز به گردون رسید گزاره ./مله ي اول استگزاره ي ج) از طرف مرغزار وزید.//(مرغزار می وزد

اولدرس

سعديشعر
دگان حتی پرندگان ضعیف هم به آسمان رسیدباد بهاري از سمت چمنزار وزید و آواز همه ي پرن:معنی بيت.

 
ی  ٍیي هالک ْراىپر ْر ت ی  – ( ) ش یسد ( هحود هقیو ْر  ) ش

ثر :  ٍیي ا ی   تد دیِهحسي سَق ْرستاى  اهی –( ) ش

ی  ی   ه - رضا احودی عل ْر  هْاتادسعَد اکراه –() ش

ّری حثیة  ْر طا ی  ) ش اى غرت ایج اى آذرت (ارٍهیِ  است

یدکتر  ْل اتاد  (  عثدال ْر هْ شگاُ استاد ) ش شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ر(   رضا  ْر سثسٍا کردی    -) ش (  حیدر  ستاى  َز تاى خ ْر تاغولک اس )ش

ی اشو اى    حسیيّ  ْرست دیِ () ش هیي  اهی قاى  –دکتر ا ی-ّد استاد عثدالْل

ا نّ  ::خًا

ن ًا (حلیوِ یکتا : فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ ستاى   ال استاى گل ْر آق ق ى -) ش   -سیا

ًژاد  ر ِ اکث ْر  اْل اى   ساری) ش دراىاست ًز ری     -(  ها ترا تاق ارس  (هی ی    - ) استاى ف ی صادق ی تاتای َت ْر (ط ش ْر ْت  ) ش

ی  ْر هشْد هعصَهِ خیاه ی  -( ) ش ارٍهیِ ( حویرا دشت ْر  ِ عطری  -) ش ( افسًا اى  اى خراس َر است ًیشات ْر  ) ش
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منبع این صفحه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الله زارخوشبوي،مرغموزوني ناله                    ربیعبادجنبشخیز و غنیمت شمار، 

حرکت(جنبش) / فایده و سود بردن از چیزي(غنیمت شمردن) / )امري است(برخیز،بلندشو(خیز:لغات مهم / (
)جایی که الله فراوان می روید( الله زار ) / سنجیده،داراي وزن و آهنگ(موزون

بیت داراي دو جمله است:نکات دستوری.
برخیز و از وزیدن باد بهاري ،آواز خوش پرندگان و عطر خوش باغ و بوستان یهترین استفاده را بکن:معنی بيت.

  هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند                                   بلبل و قمري چه خواند؟یاد خداوندگار

پرنده اي است از کبوتر کوچکتر(قمري:لغات مهم(

 جمله دارد4بیت .حذف شده است)) خواند((فعل )) یاد خداوندگار((در مصراع دومبعد از :دستورینکات.

آواز خواندن بلبل و قمري نیز نمونه اي از .هر گل و برگی که در طبیعت وجود دارد از خداوند یاد می کند:معنی بيت
.ذکر خداوند است

  هر ورقش دفتري است، معرفت کردگاربرگ درختان سبز در نظر هوشیار                   

آفریننده، خالق( کردگار )  /  شناخت ، دانش(معرفت) / باهوش،انسان عاقل(هوشیار:لغات مهم(

برگ درختان سبز نهاد است و بقیه گزاره.بیت یک جمله دارد:نکات دستوری
برگ .(عاقل حتی برگ درختان نیز می تواند نشانه اي از شناخت خداوند باشددر نظر نسان هاي هوشیار و :معنی بيت

)درختان مانند کتابی هست که خداشناسی را به ما آموزش می دهد

  

ابوعلی بلعمی از بزرگان و .تاریخ بلعمی ترجمه اي است که ابوعلی بلعمی از تاریخ طبري نوشته ي محمد جریر طبري گرفته است
.بود که کتاب تاریخ طبري را دستور منصور بن نوح سامانی به فارسی ترجمه کرده است  قرن چهارمنویسندگان زبان فارسی در 

به عبارت دیگر جمله .عبارت از یک یا مجموع چند کلمه است که براي رساندن خبر یا پیام به کار می رود:تعريف جمله–الف
  .سخنی است که داراي نهاد و گزاره است

*

اضافیصفتمفعولاضافیصفتمفعولاضافیاضافیمفعول

** تاریخ بلعمی

یادآوري

 
ی  ٍیي هالک ْراىپر ْر ت ی  – ( ) ش یسد ( هحود هقیو ْر  ) ش

ثر :  ٍیي ا ی   تد دیِهحسي سَق ْرستاى  اهی –( ) ش

ی  ی   ه - رضا احودی عل ْر  هْاتادسعَد اکراه –() ش

ّری حثیة  ْر طا ی  ) ش اى غرت ایج اى آذرت (ارٍهیِ  است

یدکتر  ْل اتاد  (  عثدال ْر هْ شگاُ استاد ) ش شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ر(   رضا  ْر سثسٍا کردی    -) ش (  حیدر  ستاى  َز تاى خ ْر تاغولک اس )ش

ی اشو اى    حسیيّ  ْرست دیِ () ش هیي  اهی قاى  –دکتر ا ی-ّد استاد عثدالْل

ا نّ  ::خًا

ن ًا (حلیوِ یکتا : فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ ستاى   ال استاى گل ْر آق ق ى -) ش   -سیا

ًژاد  ر ِ اکث ْر  اْل اى   ساری) ش دراىاست ًز ری     -(  ها ترا تاق ارس  (هی ی    - ) استاى ف ی صادق ی تاتای َت ْر (ط ش ْر ْت  ) ش

ی  ْر هشْد هعصَهِ خیاه ی  -( ) ش ارٍهیِ ( حویرا دشت ْر  ِ عطری  -) ش ( افسًا اى  اى خراس َر است ًیشات ْر  ) ش

n…mr-

)٢٣bbigbest.www.ir.23bigbest.www       &com.mihanblog(                                                    بیگدلی–بانک سواالت ششم 
منبع این صفحه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمله اي که درباره ي کسی یا چیزي یا امري به صورت :جمله ي خبري
ي نقطه می الت خبردرپایان جم.ما می دهدمثبت یا منفی خبري را به 

:مانند.گذاریم

  .امروز باران نمی بارد. امروز هوا ابري است

با کلمات معموالً جمله اي که پرسشی را بیان می کند و: جمله ي پرسشی 2
.شروع می شود... ایا ، چطور، چگونه و 

  آیا باران می بارد؟

  جمله اي که احساس مارا نسبت به چیزي با کسی : جمله ي عاطفی             3                      انواع جمله از نظر مفهوم  و پیام**

  .نشان می دهد                                                                                        

  !!چه دانش آموزي! به به : مانند ... احساس خشم، نفرت ،تحسین و :مانند                                                                                

          !!نکته                                                                         

  هستند که براي بیان احساسات به کار می روند و به تنهاییکلماتی :شبه جمله                                                              

  .نقش یک جمله را دارند                                                                    

  !افسوس!                     آه!                              به به: مانند                                                                   

  

زیباتر شدن شعر گاهی بخش هاي مختلف جمله جابجا می شود و معموالً فعل در وسط یا آغاز جمله قرار می گیرد و براي –ب
  .این جابجایی باعث زیبایی سخن می شود

  .وزیدباد بهاري از طرف مرغزار : از طرف مرغزار وزیدباد بهاري : مثال

  

  

  .کتاب می خواندعلی:مانند.﹙﹥ ا︨️ در ︋︀ره ی آن ︠︊︣ی ﹝﹩ د﹨﹫﹛آن ﹇︧﹞️ از ︗﹞:نهاد

.استفعلمهمترین بخش گزاره              .به مدرسه می رودعلی :مانند.︠︊︣ی ا︨️ ﹋﹥ در︋︀ره ی ﹡︀د ﹝﹩ د﹨﹫﹛: گزاره

کارگاه درس 
پژوهی

نهاد

گزاره

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-
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 تطٔیْ

 

 

 تاؼ ت٢اـی ٝقیؽ اق عفف ٗفؿكاـ

ت٠ ٛظف ٌ٘ا ؼـ ًؽإ ٠ً٘ٔ ١ا ٗفاػات ٛظیف ؼاـٟ؟«١ف ٗفؽ قاـ تاق ت٠ ُفؼٝٙ ـویؽ ٛا٠ٓ ی   

 ٗثآـ٠ ؼاـٟ

 قاـ ت٠ ٗؼٜی ٛاتٞاٙ

 آٝاق ١ف پفٛؽٟ ًٞزي ٝٛاتٞاٛی ١ٖ اق ٌٞم ت٠ آو٘اٙ ـویؽ

ٗثآـ٠←تاق ت٠ ُفؼٝٙ ـویؽ   

 ٗفؽ قاـ ـٝ ٗفؽ ػاٌن ١ٖ ٗی٠ٍ ٗؼٜا ًفؼ؟

 ٗفؽ ٛاتٞاٙ

 قاـ ت٠ ٗؼٜای ٛاتٞاٙ اوت

 ًٞزي ٝٛاتٞاٙ

خاٙ تػٍی ١ٖ ٝخٞؼ ؼاـٟ؟2ّفعؼـ ٗ  

٠ٛ 

️☺قاـ ت٠ ٗؼٜی اٛؽٟٝ ٝ ػدك ٝ ؼـ ِلت ٛا٠ٓ ٗی تٞاٙ ِؽای اٛؽ١ِٝیٚ...قاـی ٗؼٜی ًفؼ  

ؼٝوتاٙ ١٘یٚ ضاال یٌی اق ؼاًٛ آٗٞـاٙ ًالن ٌٍٖ اقٕ وٞاّ ًفؼ:زفا وپاوِكاـ تا )ق( ٝٓی اضتفإ ُؿاٌتٚ تا 

ن ٌٍٖ ـا١ٜ٘ایی كفٗاییؽ.)ؾ(  اوت؟ ٓغلا تفای یي خٞاب هاٛغ ًٜٜؽٟ ؼـ وغص ًال  

 یٌی ٗؼٜی اٛدإ ؼاؼٙ



 ؼیِفی تدا آٝـؼٙ

تفای ؼاًٛ آٗٞق ًالن ٌٍٖ تایؽ وثي ٌٛٞتٚ ٝ ـوٖ آػظ,ٝ هفاـ ؼاؼ ـٝ تٞضیص تؽیؽ ٠ً ایٚ یي هفاـ ؼاؼ تیٚ 

 اواتیؽ اؼتیات ٗی تٍٔؽ ٝ ٠٘١ ٗٔكٕ ت٠ ـػایت آٙ ١ىتٜؽ

اوة ؼاٌت٠ تاٌؽ )ؾ (  ٗثْ: هاٛٞٙ ُؿاـ، تٜیاٙ ُؿاـ، تاثیف اُف ٗؼٜی ٠ً٘ٔ  تا ٢ٛاؼٙ، هفاـ ؼاؼٙ، ٝضغ ًفؼٙ،تٜ

 ُؿاـ

 اُف ٗؼٜی آٛثا اؼا ًفؼٙ ، اٛدإ ؼاؼٙ، تدا آٝـؼٙ تٜاوة ؼاٌت٠ تاٌؽ ) ق (

 ٗثْ : وپاوِكاـ، غٞاب ُكاـ، ًاـ ًكاـ

'ثاٌؽ. تثیٜیؽ ٗٚ ایٚ ـٝي ـا ت٠ ؼاًٛ آٗٞقاٖٛ ٗیِٖ ٝ ٌایؽ اِال تا هٞاػؽ ؼوتٞـ ٝ قتاٙ كاـوی ٜٗغثن ٛ  

 ٗؼ٘ٞال ُكاـ ؼـ كؼْ ٗاضی ًاـتفؼ ٛؽاـؼ

 اٗا ُؿاٌت ٗیتٞاٛؽ ؼـ ١ف قٗاٛی ِفف ٌٞؼ

 اضتفإ ُؿاٌت اضتفإ ُؿاـ

 هی٘ت ُؿاٌت هی٘ت ُؿاـ

 تٜیاٙ ُؿاٌت ، تٜیاٙ ُؿاـ

 اٗا

 وپان ُكاٌت

 ٛ٘اق ُكاٌت. ٛؽاـیٖ

 كوظ ؼـ ٌٌْ. *ُكاـ *ای٢ٜا ـا ؼاـیٖ ٠ً تایؽ تا * ق * ٌٛٞت٠ ٌٞؼ

ٖ ٠ً یاؼ ٗیِیفٛؽٝ ٗیثیٜ  

اق ـی٠ٍ ُؿاٌتٚ اوت ٝ قٗاٛی ًاـتفؼ ؼاـؼ ٠ً ًاـی كیكیٌی اٛدإ ٗی ُیفؼ. ایٚ كؼْ ت٠ ٗؼٜی هفاـ ؼاؼٙ « ُؿاـ»

 زیكی اوت. ٗثْ ُؿاٌتٚ ًتاب ؼـ هلى٠ یا ُؿاٌتٚ پّٞ ؼـ خیة.



خا آٝـؼٙ اوت. ٗثْ  اق ـی٠ٍ ُكاـؼٙ اوت ٝ اق اٛدإ ػ٘ٔی كیكیٌی غثف ٛ٘ی ؼ١ؽ. ت٠ٌٔ ت٠ ٗؼٜی ت٠« ُكاـ»اٗا 

 ٛ٘اقُكاـ، ًاـُكاـ ٝ...

 تاؼ ت٢اـی ٝقیؽ اق عفف ٗفؿكاـ

ت٠ ٛظف ٌ٘ا ؼـ ًؽإ ٠ً٘ٔ ١ا ٗفاػات ٛظیف ؼاـٟ؟«تاق ت٠ ُفؼٝٙ ـویؽ ٛا٠ٓ ی ١ف ٗفؽ قاـ   

 ٌٛت٠ ی آـای٠ ای : ت٠ ُفؼٝٙ ـویؽ : ًٜای٠ اق پػً ٌؽٙ ِؽا ت٠ ٠٘١ خا

 ٝٓی تٜاوة ٛؽاـٟ

٠ غٞؼٗٞٙ ١ٖ تٌاـ ٗی تفیٖ ت٠ آو٘ٞٙ ـویؽ ٝٗثآـ٠ ١ٖ ٗی٠ٍ.ت٠ٔ ؼـ ٝاهغ ًٜای٠ ای ً  

 هاكی٠ ًؽإ اوت؟

ؼهیوا ؼاًٛ آٗٞق ٗٚ ت٠ وپاوِكاـی ٝ اضتفإ ُؿاٌتٚ اٌاـٟ ًفؼ ُٝلت ١فؼٝ ػْ٘  اؼا ًفؼٙ اوت ٝ هفاـ ؼاؼٙ 

 ُٝؿاٌتٚ زیكی ؼـ خایی ٛیىت!

 ٗفؿكاـ ٝ ٗفؽ قاـ هاكی٠ ١ىتٜؽ؟

 ٗفؿكاـ تا قاـ هاكی٠ اوت

ا خؽاي ًٜیؽٗفؽ ـ  

( ؿٔظ تاٌؽ ٝ "ؾ"ت٠ ٛظف ٗی آیؽ ٠ً ؼـ ایٚ تفًیة، كؼْ ُؿاٌتٚ)تا ضفف "  

 

ت٠ خا آٝـؼٙ. "( اوت یؼٜی  "ق"ِطیص آٙ )ُكاـؼٙ( تا )ضفف  

 

 تایؽ ؼاٛىت ٠ً تفًیة )اضتفإ ُؿاٌتٚ( یا )ُكاٌتٚ( ؼـ ٗتٞٙ پیً اق هفٙ ؼ١ٖ

 

ٚ ٗؼٜی ، ضفٗت ؼاٌتٚٝ ضتی یاقؼ١ٖ اِال ت٠ ًاـ ٛفكت٠ اوت ) تفای تیاٙ ای  



 

 ٗی ُلت٠ اٛؽ( ٝ ایٚ تفًیة كوظ ؼـ هفٝٙ ٗتأغف  واغت٠ .ٝ ـایح ٌؽٟ اوت.

 

 ٗی تٞاٙ ضؽن قؼ ٠ً ؼـ ػ٢ؽ ِلٞی٠ ٝ هاخاـی٠ ٠ً ت٘ایك ٗؼٜایی ٝ اٗالیی ؼٝ

 

 كؼْ ُؿاٌتٚ ٝ ُكاـؼٙ ٍٗتث٠ ٝ ٍٗٞي ٌؽٟ اوت ، تفًیة اضتفإ ُؿاٌتٚ

 

 ـا واغت٠ تاٌٜؽ.

 

ًیة تا ١٘یٚ اٗال ؼـ ٌٛٞت٠ ١ای زٜؽ هفٙ اغیف ت٠ ًاـ ـكت٠ ٝت٠ ١ف ضاّ ایٚ تف  

 

"ؼـ كف١َٜ ١ا ٛیك ت٠ ١٘یٚ ِٞـت ضثظ ٌؽٟ اوت ٝ اوتؼ٘اّ آٙ اٌٌآی ٛؽاـؼ.  

 

 اال یا ای٢ا آىاهی زٜؽ خ٠ٔ٘ ٗی٠ٍ؟

 ؼٝخ٠ٔ٘

ای٢اآىاهی -2اال ، -1  

 اال ضفف تٜثی٠ اوت تفای آُا١ی

 تؽاٙ آُاٟ تاي یا ضفف ٛؽا ای٢ا ٜٗاؼا

یا ای٢ا آىاهی_اال   

2 



ٌث٠ خ٠ٔ٘ اق ٛٞع ٛؽا ٝ ٜٗاؼا "یا ای٢ا آىاهی "( 2 "آُاٟ تاي"ٌث٠ خ٠ٔ٘ اق ٛٞع اِٞات تٜثی٠ ت٠ ٗؼٜی  "اال"(1  

 

 

. 1371.ٍٛف ؼاٍِٛا١ی.9)ٜٗثغ: ًتاب ؿٔظ ٜٛٞیىیٖ،كف١َٜ ؼٌٞاـی ١ای قتاٙ كاـوی: اتٞ آطىٚ ٛدلی. ذ

َ16 )  

ق ٛیىتٜؽوالٕ ١ٖ هاكی٠ ١ىتٜؽ اٗا قاـ ـؼی  

 والٕ .زٞٙ ؼٝ تا قاـ ٗؼٜای ٗتلاٝتی ؼاـٛؽ ؼـوت٠؟

 االٙ ٗفؽ قاـ تفًیة ِٝلی اوت

 ت٠ٔ ِٝلی اوت

 ٛ٘ی تٞاٛیٖ ٗفؿكاـ ـا تا ٗفؽ قاـ هاكی٠ تِیفیٖ

 ٗفؿكاـ  تا قاـ

 ٗثال ؼـؼ تا ویة قـؼ ١ٖ هاكی٠ ٛیىت

 والٕ زفا ػٔی آها؟

 ؼـؼ تا قـؼ

 ٗفؽ  قاـ اوت  ٗفؽ پفیٍاٙ

 زفا ؟

ِٗٞٞف ـا تا ١ٖ ضىاب ٗی ًٜیؽ ِلت ٝ  

 یي وٞاّ؟ ُالتی تا ًتاب آتی   هاكی٠ ًؽإ اوت ؟

 یا ٗفؿفاـ تا ٗفؽ  قاـ

 عثن ٛظف ٌ٘اضاال ١ٌٞیاـ تا ًفؼُاـ ٛثایؽ ١ٖ هاكی٠ تاٌؽ!، ٝٓی ١ٖ هاكی٠ اوت



 اها ضثیة ایٜدا تفًیة ِٝلی اوت ؼـ ٗفؽ قاـ ؼـ ًفؼُاـ ٠ً ِٝلی ٛیىت

( ٗؼٜی تفاتف. ٝٓی ؼـ ٗٞـؼ هاكی٠ زٜیٚ هاٛٞٛی ٛؽاـیٖ. هاكی٠ ًٔ٘اتی ؼـ 2ظ یٌىاٙ( تٔل1ٌفایظ ًٔ٘ات ـؼیق:

 آغف ّٗفاع ١ىتٜؽ تا آ١َٜ ٝ ضفٝف یٌىاٙ اٛت٢ایی

 ١ٌ٘اـاٙ ٗفؽ قاـ تفًیة ِٝلی٠

 ١٘ی٠ٍ آغفیٚ ٠ً٘ٔ هاكی٠ وت اُف ـؼیق ٛؽاٌت٠ تاٌیٖ

 تٜاتفایٚ ٗفؿكاـ تا قاـ ١ٖ هاكی٠ وت

 ؼهیوا

ٖ ٗیاـیؽغٞب ٌ٘ا ِٗٞٞف ـا ١  

 یؼٜی ٗفؽ ـٝ خكٝ هاكی٠ ؼـ ٛظف ِٛیفیٖ؟

٠ٛ 

ـؼیق ٛیىتٜؽ زٞٙ اٝٓی  "ـٝاٙ"ُالب اوت ُٞیی ت٠ خٞیً ـٝاٙ/ ١٘ی ٌاؼ ُفؼؼ ق تٞیً ـٝاٙ. ؼـ ایٜدا ًٔ٘ات 

 ت٠ ٗؼٜای *خاـی* ٝ ؼٝٗی ت٠ ٗؼٜای *ـٝش* ٗی تاٌؽ.

 ٗفؿكاـ ت٠ ٗؼٜای ِطفا یي ٠ً٘ٔ وت

٠ً٘ٔ اوتاٗا ٗفؽ قاـ یؼٜی ٗفؽ غىت٠ ٝ ؼٝ   

 ت٠ ٛظف ٗٚ ١ٖ ٗفؿكاـ تاقاـ ١ٖ هاكی٠ اوت

 ٗفضثا

 وٞاّ: ؼـ تیت قیف هاكی٠ ٝ ـؼیق ـا ٍٗػُ ًٜیؽ. خٞاٛی وف اق ـای ٗاؼـ تتاكت/ ؼّ ؼـؼٜٗؽي ت٠ آؾـ تتاكت

 تتاكت یؼٜی زی .١ف ؼٝتا ی٠ ٗؼٜی ٗیؽٟ؟

 تتاكت اّٝ وفپیسی ًفؼ

 ؼٕٝ وٞقاٛؽ



 آؾـ .ٌؼف

 ؼـ ٝاهغ ٗفؽ قاـ و٠ ٝالٟ وت

ؼٜی ًىفٟ ٗیاٍٛاٙ ١ٖ ٝالٟ ضىاب ٗیٍٞؼی  

 زغٞـ ٠ٌٜ٘ٗ ایٚ و٠ ٝالٟ تا یي ٝالٟ ١ٖ هاكی٠ ٌٞؼ

 تثیٜیؽ ؼـ هاكی٠ ِٗٞٞف ٝ ِلت یا ٗضاف ٝ ٗضاف آی٠ ـا تا ١ٖ ضىاب ٖٛ ًٜیٖ

 ؼـوت٠ و٠ تاوت

 ٌؼفوٜتی  تؽٝٙ هاكی٠ ٛؽاـیٖ زٞٙ هاكی٠ اخثاـی ٝٓی ـؼیق اغتیاـی٠

كاـ تا قاـ هاكی٠ اٛؽایٜدا ِطیص ای٠ٜ ٠ً تِیٖ ٗفؿ  

 قاـ ؼـ ٗفؿكاـ پىٞٛؽ ٝٓی ؼـ ٗفؽ قاـ، قاـ ِلت اوت  ٗفؿكاـ اوٖ ٌٗاٙ ٝتا ِلت قاـ ١ٖ هاكی٠ اوت

 هاكی٠ ١ىتٚ

 ایٜدا ِطیص ای٠ٜ ٠ً تِیٖ ٗفؿكاـ تا قاـ هاكی٠ اٛؽ.

 غال٠ِ قاـ ٠ً٘ٔ اوت ٝ ِلت ٗی تاٌؽ

 قـؼ ٝ ؼـؼ ٗیتٞاٛؽ هاكی٠ تاٌؽ ٝاٌٌآی ٛؽاـؼ

 ت٠ٔ

ـؼ تفًیة ِٝلی اوتویة ق  

 ت٠ٔ

 ؼـؼ ١ٖ ِلت اوت

 ـ٢ِٛا ِلتٜؽ

 په ١ٖ هاكی٠ ١ىتٜؽ

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



 ٗٚ غٞـؼ ٟ إ اق آٙ ویة قـؼ      زاـٟ ٛؽاـٕ ،تىاقٕ ت٠ ؼـؼ        تثػٍیؽ ی٢ٞیی ٌؽ

 ـتغی ٛؽاـٟ آغف ّٗفاع تاٌٜؽ ٝضفٝف ٍٗتفى ؼاٌت٠ تاٌٜؽ هاكی٠ اٛؽ غٞاٟ اوٖ تاٌٜؽ غٞاٟ ِلت.

هاكی٠ ٛیىتٗثال ؼـؼ تا ویة قـؼ ١ٖ   

 تؼفیق هاكی٠

٠ً هى٘ت  ٌٞؼ، ت٠ ٌفط آٙ ١ایی اوت ٠ً ؼـ ٛظٖ ٝ ٌؼف تٌفاـ ٗی ، هى٘ت تٌفاـٌٞٛؽٟ اق ٠ً٘ٔ«هاكی٠»

 ت٠ ـ آٙ اق خكئی ٠ٛ ٝ ـ ٠ً٘ٔ ًْ اُف ؼـض٘ٚ،. تاٌؽ ٍٛؽٟ آطام آٙ ت٠ ٝ تاٌؽ هاكی٠ ٔ  تٌفاـٌٞٛؽٟ خكئی اق ٠ً٘ٔ

ُٞیٜؽ؛  ٗی« ـَٝی»ُٞیٜؽ. آغفیٚ ضفف أِیِ هاكی٠ ـا  آٙ ـؼیق ٗی ت٠ ٌٞؼ، تٌفاـ ٝاضؽ ٔ  ـی٠ٍ یي اق ٝ ٗؼٜی یي

ـَٝی اوت.« ٕ»ػٜٞاٙ ٗثاّ، ؼـ ًٔ٘ات خإ، ٝإ، ؼإ، ٛإ ٝ آـإ، ضفف  ت٠  

 

ٌٛٞت٠ اوت:« هاكی٠»ٗؼیٚ ؼـ كف١َٜ ٗؼیٚ ؼـ ٗؽغْ   

 

ٌؽ تا ت٠ ٛػىتیٚ ضفًتی تا ٠ً٘ٔ آغف اق آٙ ٔ  هاكی٠« ١ا ق ؿٖ تٞ ـكت اق ؼوت. ای ٛفُه پفغ٘اـ تٞ ٗىت =/> ؼّ»

 ضفًت ٝ اوت تاء ٝ ویٚ آٙ ٝ ٛثاٌؽ تیً ضفًتی ٝ ضفف ؼٝ ٌؼف، ایٚ ٔ  ٠ً پیً اق وٞاًِٚ آٙ تٞؼ. په هاكی٠

 تاٌؽ ٌؽٟ ٗٔطن تؽاٙ ػٔتی ت٠ ت٠ٌٔ ٛثاٌؽ هاكی٠ ٔ  ٠ً٘ٔ ٛلْه اق هاكی٠ ٔ  ٠ً٘ٔ اق آغفیٚ ضففِ اُف اٗا آٙ؛ ٗاهثْ

 ٝ «ٗىت» ٌؼف، ایٚ آغف ؼـ أِی ٔ  ٠ً ٠ً٘ٔ« ق ١٘سٞٙ ٌَىتٍاٙ.قٓ ٝآٙ=/>  ٗىتٍاٙ زٍٖ تفغیّ»: ٠ً زٜاٙ

 ٛػىتیٚ ت٠ تا تاٌؽ ٠ً٘ٔ آغف اق آٙ ٔ  هاكی٠. اوت ٌؽٟ ٗٔطن تؽاٙ خ٘اػت اضاكتِ اقت٢ف «ٌاٙ» ٝ اوت «ٌَىت»

>4=«.تاٌؽ ٠ً٘ٔ ٛلْهِ ضفٝفِ وٞاًِٚ اق پیً ٠ً ضفًتی  

٠ً ١ٖ آ١َٜ ١ىتٜؽ. یؼٜی ؼاـای یي آ١َٜ ٍٗات٠ هاكی٠ ت٠ قتاٙ ػاٗیا٠ٛ غٞؼٗٞٙ ًٔ٘اتی تٞی یي تیت ١ىتٜؽ 

كفم. -ػفي یا ٗثالً تفم  -١ىتٜؽ ٗثْ: كفي   

تا٠ٌ ؼـ اٛت٢ای  "ٗی ًٜیٖ"اٗا ـؼیق ٠ً٘ٔ ای ١ىت ٠ً ؼـ ٠٘١ تیت ١ا ػیٜاً تٌفاـ ٗی٠ٍ. ٗثالً ایٚ ٠ً٘ٔ ٗی ت٠ٛٞ  

١ف تیت.

 
٠ ٝ تؼضی ٌؼف١ا تؽٝٙ هاكی٠ ١ىتٜؽ.آثت٠ تىت٠ ت٠ ٛٞع ٌؼف )وثي ٌؼف( خای هاكی٠ ٝ ـؼیق خاتدا ٗیٍ

ـتغی ٛؽاـٟ آغف ّٗفاع تاٌٜؽ ٝضفٝف ٍٗتفى ؼاٌت٠ تاٌٜؽ هاكی٠ اٛؽ غٞاٟ اوٖ تاٌٜؽ غٞاٟ ِلت.



 

 ؼـن ؼٕٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ))پنجره هاي شناخت((                                                                                  

**********************************************************************************  

آن چه را متوجه شده :(دریافت خود را بازگو نمایید)//دانستن،آگاه بودن(فهم)// صبر ، توقف (درنگ : لغات مهم
) وفادار باشیم:(پاي بند باشیم) // نیکو،برگزیده:(پسندیده //).ذشتگمدت زمانی :(دقایقی سپري شد) // اید،بیان کنید

  )نترسیم:(نهراسیم) // ناچار،ناگزیر:(البد) // کار:(پیشه // )فرینشآ(: خلقت) // نظر:(دیدگاه//

  :هم خانواده

مانند.به واژه هاي هم ریشه که باهم ارتباط معنایی دارند،واژه هاي هم خانواده می گویند:
 مکتوب و –کتب –کتاب...

  .رست آن پی ببریماگر ما معنی کلمه اي را ندانیم و با توجه به کلمات هم خانواده ي آن می توانیم به معنا و امالي د
بی خبري، فراموشی(غفلت) / خلق شده،آفریده شده(مخلوق:لغات مهم(  

فکر کردن در مورد کار پروردگار و آفریده هایش دل ما را نورانی می کند و فراموش کردن و فکر نکردن :معنی عبارت
.استدر مورد آن ها باعث تاریکی دل می شود، پس نادانی گمراهی

  ))محبت((
لغات مهم:

)بمانندمدتی در آنجا:(قدري آنجا بمانند)  //  بسیار ناراحت شد:(سخت آزرده شد) // باهم دعوا کردند:(به مشاجره پرداختند
)دلگیر شدم: (آزردم )  //  تراشید:(حک کرد)  //  سر خورد و در آبگیر افتاد:(لغزید و در برکه افتاد//  

دومدرس

یادآوري

* ** حکایت

 ت ها ((منظور از اینکهاین است که )) را باید روي سنگ ها و بدي ها را روي شن ها نوشت محب:

ی .بدی ها را بايد به دست فراموشی سپرد و خوبی ها را از ياد نبرد ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک

)٢٣bbigbest.www.ir.23bigbest.www       &com.mihanblog( بیگدلی–بانک سواالت ششم 
منبع این صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ))اي مادر عزیز((

))ابوالقاسم حالت((

مهر بانی و لطف و صفاي تواي مادر عزیز که جانم فداي تو                                قربان 



:لغات مهم

فدا شدن

)

در راه کسی یا هدفی جان خود را دادن

)صمیمیت(صفا ك ) // 

باد.(فعل جمله هاي دوم و سوم حذف شده اند.بیت داراي سه جمله است:نکته ی دستوری(
تت می کنماي مادر عزیز که حاضرم براي تو خود را فدا کنم،من جانم را نثار مهربانی و :معنی بيتصمیمی.

  هرگز نشد محبت یاران دو دوستان                      همپایه ي محبت و مهر و وفاي تو

هم ردیف(هم پایه:لغات مهم(

ت یاران و دوستان نهاد است و بقیه ي بیت گزاره./بیت یک جمله دارد.هرگز قید زمان است:نکات دستوریمحب

بخوان و حفظ کن شعر

این دل سراي تو .حذف شده است)) است((فعل جمله ي سوم .جمله است3بیت داراي / از حرف اضافه :نکات دستوری
.ید مکان استق/مخفف بیرون: برون ./است

تی که از تو درسینه ام وجود دارد هرگز از دلم بیرون نمی رود زیرا دل من خانه ي توست و تو :معنب بيتمهر و محب
.در دل من جاي داري

  اي مادر عزیز که جان داده اي مرا             سهل است اگر که جان دهم اکنون براي تو

ت دوستان :معنی بيتهیچگاه به اندازه ي مهر و وفاي تو نیستمهر و محب.

       این خانه ،خانه ي تو و این دل سراي تو         مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست       

آسان(سهل: لغت مهم(

جان= مفعول / جمله است4داراي بیت: نکته ی دستوری
تهیه ي تديیه :محسه سًقی

37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک

– )ir.23bigbest.www       &com.mihanblog.٢٣bbigbest.www( منبع این صفحه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رضاي توخشنودي تو مایه ي خشنودي من است                زیرا بود رضاي خدا در 

خشنود بودن،راضی بودن(رضا)/ خوشحالی(خشنودي) /سبب(مایه:لغات مهم(
ربطحرف(زیرا)/گزاره(مایه ي خشنودي من است ) /نهاد(خشنودي تو .جمله است2بیت داراي : نکات دستوری (

)داردوجود(بود) /گزاره(در رضاي توبود)/ نهاد(رضاي خدا/
چون خوشنودي خداوند به خوشحالی تو بستگی .شادي و خوشحالی تو باعث شادي و خوشحالی من است:معنی بيت

.دارد

  گر بود اختیار جهانی به دست من                       می ریختم تمام جهان به پاي تو

گزاره(به دست من بود) /نهاد(اختیار جهانی./عر داراي دو جمله استش: نکات دستوری(
اگر اختیار جهان به دست من بود همه ي دنیا را تقدیم تو میکردم:معنی بيت.

  

  

  

سیمرغ،عقاب،شاهین،ذکر، آشیان، معرفت، پرستیدن، افزاید، نااندیشیدن،تاریخ بلعمی،مرغزار،مرغ زار، غنیمت،باد ربیع ، 
ن ، دقایق ، تفکّر ، نقطه ف وظیفه ، اعضا ، نیکوکاري، نتیجه گیري،تکیه ، ناله ي موزون ، قمري ، کردگار ف عجله ، واژگا

پیشه،بحث ف آفرینش الهی،نظرات ، نهراسیم، مشاجره،سیلی، آزرده ، قدري، لغزید، صخره،حک کرد، هم پایه، سهل، 
فس ، تور، بهانه، اخطار، خطاکار، احوال پرسی، دام ، تله، امثال، بیهوده، فریب، مغرور،طمع،حواس، اتفاقاً ، بیهوش، کالغ ، ق

  بیفتی ، غفلت، هوشیاري،

  

  

  

لغات اماليی مهم فصل اول

                                                   

اي مادر عزیزم که مرا به دنیا آورده اي اگر بخواهم اکنون جان خود را براي تو بدهم این کار آسان است: معنی بيت.

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک
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 ؼـن وٕٞ

 

  

 

تػٍی خاٙ←.١ىتٖ قٛؽٟ ٗٞخٞؼی'ٗٚ ١ٖ ٗاٜٛؽ ٌ٘ا 

 

پىتی ٝ تٜٔؽی ٗؼٜی ٗتضاؼت٠←كفاقٝ كفٝؼ

 

اٛؽ ؼاٌت٠ ـٝاج ١ا ؼٝـٟ ٝؼـ٠٘١ ١٘ی٠ٍ یؼٜی←تفقتاٙ ٠٘١ ی آٛاٙ خاـی تٞؼٟ إ

 

ٌٌٟٞ ;ًٌٞت ٗتفاؼكٜؽ

 

ٌٌایت ٌٌٟٞ تا ًىفٟ ت٠ ٗؼٜی

 

خالّ '١یثت 'ًٌٞت 'ػظ٘ت  'ٌٌٟٞ ;تكـُی 

 

تـییفات ٗتفاؼف تا زٜؽ ُاِٛی ١ایی

 

پا تف خا ٗتفاؼف اوتٞاـ

 

ؼالٝـی ٗتفاؼف پ٢ٔٞاٛی

 

٠ً٘ٔ ٗتفاؼف ٝالٟ

پیٞوتِی ٗتفاؼف اتطاؼ

ٌٜاوٜا٠ٗ ٗتفاؼف وٜؽ

هؽـت ٗتفاؼف تٞاٙ

ٌٌىت ٗتضاؼ پیفٝقی

ػ٘ف ٗتفاؼف قٛؽُی

ٟ ؼٝ ٗتفاؼف پیً ١ٖ تاٌٜؽ ػالٗت ٗىاٝی تِؿاـٛؽٗٚ اق اّٝ یاؼ ؼاؼٕ ١فُا

اُف ٗػآق ١ٖ تاٌٜؽ ػالٗت ٗتضاؼ تِؿاـٛؽ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١ای اسٖ ٗیاٙ اص سا اس٘ی ٗث٢ٖ چ٠ ٝ ٗطخص چ٠ ٗوذاس یا حآت یي تیاٙ یا  تؼدة ،پشسص اضاسٟ صٞست ت٠ ٠ً ١ش٠ً٘ٔ:  صلت

 .داسد ٛإ صلت ًٜذ ٗطخص دیِش

 : صلت اٛٞاع

 صلت تیایٜذ اسٖ خاٛطیٜاٙ یا اسٖ یي ١٘شاٟ دسخ٠ٔ٘ اُش،   چٜاٙ،   چٜیٚ،   ١٘اٙ،   ١٘یٚ،   آٙ،  ایٚ:  ای اضاسٟ صلت*

 ایٚ ٓحظ٠ -ٗاٜٛذ : ١٘یٚ ًتاب   . ض٘یشٛذ تاضٜذ ت٢ٜا اُش. ضٞٛذ ٗی ض٘شدٟ

 ًذإ،  چٜذ ،  چ٠.ٗاٜٛذ :  داسٛذ ٢ٛلت٠ پشسص ٗل٢ٕٞ خٞد رات دس ًٔ٘ات اص ُش١ٝی:  پشسطی صلت*

 ًتاتی چ٠ ٗثاّ تاضٜذصلتٜذ ١٘شاٟ اسٖ تا خ٠ٔ٘ دس اُش ١ا ٠ً٘ٔ ایٚ

 اسٖ (   ٗاٜٛذ : تضسُتشیٚ ض٢ش* صلت ػآی : ٗوایس٠ ٝ سٜدص یي ٗٞصٞف تا ٠٘١ ی ٗٞصٞف ١ا ) صلت تیاٛی + تشیٚ + 

 چٜذٕ ، چٜذ،  ١یچ،  ٠٘١:  ٗاٜٛذ. داسٛذ خٞد ٗل٢ٕٞ دس ٗث٢ٖ تٞضیح ٛٞػی ١ستٜذ٠ً ١ایی ٠ً٘ٔ:  ٗث٢ٖ صلت*

 . صلتٜذ تیایٜذ اسٖ خاٛطیٜاٙ یا اسٖ ١٘شاٟ اُش

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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 : ػذد اس٘ی + اسٖ ض٘اسضی صلت*

 دًٝتاب:  ٗاٜٛذ اصٔی ض٘اسضی صلت

 ًتاب ٛصق:  ٗاٜٛذ ًسشی ض٘اسضی صلت

 چ٢اسٕ ًتاب،  ًتاب ٛخستیٚٗاٜٛذ :  تشتیثی ض٘اسضی صلت

 یي ت٠ یي ٗاٜٛذ : تٞصیؼی ض٘اسضی صلت

داٛا ، دٝست  خٞبٗاٜٛذ . آدٕ  تطٌیْ ٗی ضٞد ٝ چِِٞٛی ٝ خصٞصیت ٗٞصٞف سا تیاٙ ٗی ًٜذ . ء : اص یي خض تیاٛی صلت*

 ٗاٜٛذ سادٟ ؿیش ١ای صلت - خٞضثخت ٗاٜٛذ سادٟ ؿیش صلت -  سلیذ ٗاٜٛذ سادٟ صلت -   سادٟ ٝؿیش سادٟ صلت*

 پخت٠:  ٗلؼٞٓی صلت                           -                        تیٜٜذٟ:  كاػٔی صلت*

 ٗذٟ ٝآدسایٚ ضؼش ٠ً تیطتش تشای حلظ 

  است . اسصش سخٚ سٜدیذٟ سا تیاٙ ٛ٘ٞدٟ

 ، اتتذا سٝی خٞاٛص ضؼش دهت ٗی ضٞد

خٞاٛذ حلظ ٗی ت٠ صٞستیؼٜی ضؼش سا ٗؼٖٔ تا آ١َٜ 

تش حلظ ًٜٜذ ٙ سا ساحتآ تا كشاُیشاٙ ػالهٜ٘ذ ت٠ ضؼش ضٞٛذ ٝ 

 .آٝسدٟ ضٞد دسى ضؼش ٛیاص ١ست تٞضیح ٗؼٜا تشای .

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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  : تیت اّٝ

 *   ٗذٟ ٠ً ٝخ٠ ضث٠ استآٓغق ت٠ ٗؼٜی عشاٝت ٝضاداتی *            سخٚ ٢ٛاد*             تاای٠ٌٜ ستظ است

 . صٞاب ٝآب هاكی٠ ١ستٜذ*        دس ٗصشاع دٕٝ ًٖ ُلتٚ سخٚ ٢ٛاد است

 . تاای٠ٌٜ سخٚ دس عشاٝت ٝضاداتی ٗثْ اب است اٗا سخٚ ًٖ ُلتٚ ًاس ت٢تش است : ٗؼٜی

 . دٝخ٠ٔ٘ استٝ   سخٚ ًٖ ٝسٜدیذٟ ُلتٚ است پیإ تیت.   آسای٠ تطثی٠ داسدذ ٝ ًٜ حشف ستظ دٝخ٠ٔ٘ سا ٝصْ ٗی

 : تیت دٕٝ

 یذآاٗا ٛاساحتی ٝآصسدُی اص صیاد خٞسدٙ آب پذیذ ٗی  یا پاى ٝصالّ است یذآآب اُش چ٠ پاى ُٝٞاسا تیشٝٙ ٗی ٗؼٜی : 

 خ٠ٔ٘ 2*           اسچ٠ اُشچ٠ ستظ*              صالّ هیذ*            خٞسدٙ پش ٝصلی*            ٗالّ ٢ٛاد*              آب ٢ٛاد

 : تیت سٕٞ

 . اصسخٜاٙ ًٖ ٝاسصضٜ٘ذ تٞ خ٢اٙ پش ضٞد  تِٞ ٝ سٜدیذٟ ٝٗٞصٝٙ تِٞ تا سخٚ ًٖٗؼٜی : 

 3تؼذاد خ٠ٔ٘ *        تیٚ اٛذى ٝپش تضاد*            هاكی٠ *     دس ٝ پش    تضاد،   تطثی٠ ،  ضشب آ٘ثْ، ًٜای٠ :  آسای٠ ١ا

 ٕ:تیت چ٢اس

 خٜاٙ كشاٝاٙ ٝتی اسصش ٗاٜٛذ خطت استٝٓی س ت٠ خاعش سخٜاٙ ًٖ ٝاسصضٜ٘ذ ٗی تٞاٙ خٞدستایی ًشدٗؼٜی : 

 . سخٜاٙ ًٖ ٝتا اسصش تایذ ُلت ٠ٛ سخٜاٙ كشاٝاٙ تی اسصش ١ٖ چٞٙ خطت تیت :  ٗل٢ٕٞ

   خطت ٛ٘اد تی اسصضی*          الف دس ایٜدا خٞدستایی

 كشم ضشب آ٘ثْ ٝ ًٜای٠ 

ًٜای٠ ای ضشب آ٘ثْ ٝٓی ١ش ًٜای٠ استضشب آ٘ثْ حاٝی است. ٠ً تیٚ ٗشدٕ سایح ضذٟ آ٘ثْ سخٜی پٜذآٗٞص استضشب 

ًٜای٠ ُستشدٟ تش اص ضش ب آ٘ثْ .  ًٜای٠ ١ایی ٠ً سایح ١ستٜذ ٝپٜذ آٗٞص ٗی تاضٜذایٚ دٝ  ١٘اٙ تشای ضٜاخت تلاٝت . ٛیست

 . است

 ٜذ ٝسایح چٞٙ حاٝی پٜذ ١ست، ضشب آ٘ثْ ١ستٜذ 4ٝ 3دس تیٚ اتیات تاال تیت *       آسای٠ ١ا ًٜای٠ تضاد تطثی٠ ضشب آ٘ثْ

 خطت ٝدس تضاد*          ایٚ اتیات ٠٘١ تا ١ٖ هشاتت ٗؼٜایی داسٛذاٛذ .  ضذٟ

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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  اسصضٜ٘ذ تٞدٙ سخٚ ٢ٖٗ است ٠ٛ صیاد تٞدٙ سخٚ  تیت : ٗل٢ٕٞ پٜدٖ :تیت 

است . آٗذ٠ًٟ ت٠ ٗؼٜی تااسصش تٞدٙ  است دس ٗؼٜی ٗشٝاسیذ*               ُْ دٗاؽ پشٝس ٝصلی*             ٢ٛاد ُْ دٗاؽ پشٝس

 *    دٗاؽ پشٝس خٞضثٞ*                  صذ ُیاٟ ٝصلی*                 خشٗٚ یؼٜی اٛثاضت٠ تٞدٟ*                تؼذاد خ٠ٔ٘ یي

 . تیٚ یي ٝصذ تضاد ١ست*                 



 
 ؼـن ز٢اـ

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ١لت خٞاٙ سستٖ   دسس چ٢اسٕتشسسی 

 حن ٠ً كشدٝسی ایٚ. ٗٞصاٙ سا تا كشدٝسی ضاػش تضسٍ ایشاٙ ٝكاسسی صتاٛاٙ آضٜا ًٜذآ داٛص  ُاس تایذدس ایٚ دسس آٗٞص

 ٝاطٟ ػشتی 866كوظ .  ١ضاس66تؼذاد اتیات .  ٝ صتاٙ كاسسی سا ت٠ اٝج خٞد سساٛذ تسیاس تضسُی تش ُشدٙ كاسسی صتاٛاٙ داسد

 .  داسد 

 :یذآ ١ذاف دیِشی ٠ً اص ایٚ دسس تش ٗی ا

 .ضؼش دسآٝسد تا صتاٙ ایشاٙ اص تیٚ ٛشٝد ُزضت٠ ایشاٙ سا ت٠(  1

 تشاِٛیختٚ سٝحی٠ ی ایستادُی دستشاتش سختی ١ا(  2

 ت٠ ٝخٞد آٝسدٙ ِٛشش ٗثثت ٝ ٗی٢ٚ پشستی دس ٝخٞد ضاُشداٙ(  3 

 ٗٞصاٙ ت٠ ضؼش ٝضا١ٜا٠ٗآػاله٠ ٜٗذ ًشدٙ داٛص (  4

 سٝش تذسیس

كشاُیشاٙتیاٙ ٗغآة اص پس  كشدٝسی ٝضا١ٜا٠ٗ ٠ً ٗی داٜٛذ تیاٙ ًٜٜذدستاسٟ تی ساا اتتذا اص كشاُیشاٙ ٗی خٞا١یٖ ٠ً اعالػ

 . الػاتی دستاسٟ كشدٝسی ٝضا١ٜا٠ٗ تیاٙ ٗی ًٜذ تا كشاُیشاٙ ػاله٠ تیطتشی ٛسثت ت٠ دسس پیذا ًٜٜذاع، ٠ً حت٘ا ًٖ است

 ًٞچي دس ًالس خٞاٙ سپس ت٠ صٞست ٛ٘ایطی اص تچ٠ ١ا ٗی خٞا١یٖ ٠ً ٗغآة دسس سا ٗغآؼ٠ ًٜٜذ تیاٙ ٗغآةاص پس 

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . خٞد اسصیاتی سا اٛدإ ٗی د١یٖ،  پس اص اخشای ٛ٘ایص ١ا ٝخٞاٛذٙ اضؼاس،  ١ای ٗختٔق سا اخشا ًٜٜذ 

 اتیات دسس ١لت خٞاٙ ٝ تشسسی  ٗؼاٛی 

 

 اص ضشتات س٘ص صٗیٚ ت٠ٌ ت٠ٌ ضذ ػصثاٛی ضذ ٝخاى سا تشًٜذ ٝ سخص ٛؼشٟ ًطیذٝتیت اّٝ :  

 ٢ٛاد خ٠ٔ٘ چ٢اسٕ صٗیٚ*            ٢ٛاد س٠ كؼْ اّٝ اٝ یا سخص است*           كؼْ ١ا داسای صٗاٙ ُزضت٠ است*          خ٠ٔ٘ است 4تیت 

 *            ٠٘١ هیذ*             هاكی٠:خاى ٝچاچاى *              چٞٙ ٛسثت دادٟ ضذٟ یؼٜی ٢ٛاد كاػْ ٛیست،  خ٠ٔ٘ چ٢اسٕ اسٜادی است

 چاى چاى ٗسٜذ است ٠ً ت٠ صٗیٚ ٛسثت دادٟ ضذٟ*         ض٘یش ٗتصْ ش ٗضاف آی٠،س٘ص تشًیة اضاكی *               ٗخلق اص :ص  

 خطٖ ٛاى ضذ: خٞضیذ *               ٛؼشٟ ًطیذ: خشٝضیذ *           ٗلؼّٞ تشای كؼْ تشًٜذ: خاى 

 تٜاسة تیٚ ،  دس خٞش ٝخشٝش اسة ضذٟ یؼٜی تضسٍ ٛ٘ایی ضذٟ ٗثآـ٠:  آسای٠ ١ا*            ایٚ تیت دس استثاط تا خاٙ سٕٞ است

 خشٝضیذ ٝخٞضیذ

 . سستٖ ض٘طیش سا تش تذٙ اطد١ا صد ٝسشش سا اص تذٛص خذا ًشد ت٠ عٞسی ٠ً ٗاٜٛذ سٝدخا٠ٛ خٞٙ اص تذٛص خاسی ضذ : تیت دٕٝ

 . ایٚ ًٔ٘ات تا ١ٖ دس استثاط ١ستٜذ

 اٜٛذ .تا حذی اخضای ضؼش١ا سا تذٝ داستاٙ  ذ .ٗل٢ٕٞ ًلایت ٗیٌٜ دسى ٗل٢ٕٞ  ٛیاصی ت٠ ٗؼٜی تي تي ٗتٚ ٛیستٌٛت٠ : 

 كؼْ ١ای تٜذاخت ٝتضد ٗلؼّٞ پزیش ١ستٜذ*           كؼْ ١ا ُزضت٠ ١ستٜذ*                  تطثی٠ ٝٗثآـ٠:  آسای٠ ١ا *          3تؼذاد خ٠ٔ٘ 

 ٗلؼّٞ:تیؾ ٝسش *               ٜٗظٞس اص تیؾ ض٘طیش ٜٝٗظٞس اص تش پ٢ٔٞ است*          ٢ٛاد دٝخ٠ٔ٘ اّٝ اٝ یا سستٖ ٝٓی ٢ٛاد خ٠ٔ٘ سٕٞ خٞٙ

 ١ستٜذ .٢ٛا تا ٗلؼّٞ ًاْٗ ٗی ضٞد ٗلؼّٞ پزیش آ كؼْ ١ایی ٠ً ٗؼٜی ،  ٗا دس دستٞس خذیذ ٢ٛاد كاػٔی ٝؿیش كاػٔی داسیٖ

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٝٛا٢ُاٙ اٝسا ت٠ تٜذ ًطیذ ٝاسیش ٛ٘ٞدسستٖ تا سشػت تاال عٜاب سا ت٠ س٘ت خادُٝش پشتاب ًشد  : تیت سٕٞ

هیذ: ٛا٠ُ *         خٖ ًٜ٘ذ یؼٜی پیچص عٜاب*          پیچص: خٖ *             ٗلؼّٞ ٝتشًیة اضاكی :خٖ ًٜ٘ذ*                دٝخ٠ٔ٘

       

 . ٗثآـ٠ ١ٖ ٗیط٠ حساب ًشدٝ تطثی٠ ًٜٝای٠ :  آسای٠ ١ا*                     ت٠ تٜذ آٝسد كؼْ خ٠ٔ٘ دٕٝ*            ٗلؼّٞ:سش خادٝ   

      یا سستٖ  ٢ٛاد ١شدٝخ٠ٔ٘ اٝ

 . س ضذ سستٖ ت٠ ٝسی٠ٔ خٜدش خادُٝش سا اص ً٘ش ت٠ دٝهس٘ت ًشد ٝتا ایٚ ًاس اٝ دّ خادُٝشاٙ پشاص تیٖ ١ٝشا : تیت چ٢اسٕ

اص اٝ: صٝ *              ٗلؼّٞ:دّ خادٝاٙ *                  ٗلؼّٞ:ٗیاٛص *               ًشد ٝٛیٖ ٝتیٖ:سدیق ٝهاكی٠  *            2: تؼذاد خ٠ٔ٘
 

 . تیت دس استثاط تا خاٙ چ٢اسٕ است*              ً٘ششٝسغص دس ایٜدا اص ٗحْ ٗیاٛص ت٠ ٗؼٜی 

 

 

 . ٝهتی سستٖ اٝسا دیذ اسثص سا ت٠ حشًت دسآٝسد ٝٗاٜٛذ آتص خ٢ٜذٟ ت٠ اٝ ح٠ٔ٘ ٝس ضذ : تیت پٜدٖ

 تطثی٠:آسای٠ *       چٞ ٝچٞٙ اُش ت٠ ٗؼٜی ٗثْ ٝٗاٜٛذ تاضٜذ ستظ ٛیستٜذ*               چٞ :حشف ستظ*               اسة ٝآرسُطسة:هاكی٠ 

 *                  ٗلؼّٞ است :ش دس تذیذش*                 ح٠ٔ٘ ٝس ضذ:تاخت *                   ت٠ حشًت دسآٝسد :تشاِٛیخت

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ٛص خذا ًشد سستٖ سش ُٞش ُٝشدٙ دیٞسا دٓیشا٠ٛ ُشكت ٝ سشش سا ٗاٜٛذ ضیش اص تذ : ضطٖتیت 

 سش ُٞش ٝیاّ: ٗلؼّٞ *                      هیذ است  دٓیش دس ایٜدا یؼٜی دٓیشا٠ٛ*                  یاّ دس ایٜدا ٗؼٜی ُشدٙ ٗی د١ذ

 *             تطثی٠ ادات:ت٠ ًشداس *                 تطثی٠ :آسای٠*                ٗلؼّٞ دس ٗصشاع دٕٝ است:سش 

 . حشف اضاك٠ است :ادات تطثی٠*                     ٗضاف آی٠ تشای سش دسٗصشاع دٕٝ است:  شش دس تٌٜذ

تیت 

 . پاًی سا تشای ساصٝٛیاص پیذا ًشد سستٖ تشای ساص ٝٛیاص تاخذاتذٙ خٞد سا ضستطٞ ًشد ٝخای ١لتٖ :

 *      كؼْ ١ا تطست تدستت٠ ٗؼٜی اص تشای       *           صت٢ش یؼٜی اص ت٢ش*                   دٝخ٠ٔ٘ استتیت 

2 :تؼذاد خ٠ٔ٘*                 پشستص ؿیش سادٟ*                       پاى خای ٝاطٟ ؿیش سادٟ            *        سشٝتٚ یٌی پاى خای پشستص :ٗلؼّٞ

        ساص ٝٛیاص:ٛیایص *                      تٜاسة تیٚ ٛیایص پشستص*              پاى خای پشستص :اضاكیتشًیة 

 تا اٛصاف ای خذاٝٛذ ػادّ ٝ : چٜیٚ ُلت تؼذ اص آٙ سشش سا تشای ستایص ٝسدذٟ تش خاى ُزاضت ٝایٚ :ٝ ٢ٖٛ  ١طتٖ تیت 

ایٚ دٝتیت ٗؼٜایطاٙ ت٠ ١ٖ ٝاتست٠ ١ست ت٠ ١٘یٚ دٓیْ تا١ٖ ٗؼٜا.ٝٗوإ تخطیذی پ٢ٔٞاٛیٗٚ  تٞ ت٠ تذی پٜا١ِاٟ تٜذُاٛت ١ستی اص ١ش

.ضذ

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 8تشسسی تیت 

اص تش :حشف اضاك٠*                     اصآٙ پس ٝ چٜیٚ :هیذ*                     كؼْ ٢ٛاد ُٝلت ١شدٝ ُزضت٠*                  سش ٝدادُش:هاكی٠ 

٢ٛاد ١ش دٝخ٠ٔ٘ حزف ضذٟ*                       داٝس دادُش ٝصلی*                         سش ٝ ًای داٝس دادُش:ٗلؼّٞ             *         خاى:ٗتٖ٘ 

هاضی دادُش ػادّ :داٝس*                          ٠ً ای : ًای *                      3 :تؼذادخ٠ٔ٘*                     داٝس :ٜٗادا

: 9تشسسی تیت 

تٞ :٢ٛاد*                تذ:ٗتٖ٘ *                        ص :  حشف اضاك٠*                       ُشدی ٝدستِاٟ: ٗلؼّٞ *                         پٜاٟ ٝدستِاٟ : هاكی٠ 

خ٘غ تٜذٟ:تٜذُاٙ *                          ثشٝت داسایی ٗوإ:دستِاٟ               *              پ٢ٔٞاٛی دٓیشی: ُشدی               *             2تؼذاد خ٠ٔ٘ 

پٜاٟ تٜذُاٙ :  تشًیة اضاكی*                      ت٠ ٗٚ : ٗشا

حٌایت ٓو٘اٙتشسسی 

ٛاپسٜذ یؼٜی صضت**                    ادب یؼٜی كش١َٜ ٝداٛص

. دیِشاٙ ٗی تٞاٙ ت٠ ادب ٝاهؼی سسیذ تا تٌشاس ٌٛشدٙ ًاس١ای صضت   : پیإ حٌایت

كؼْ حزف ضذٟ داسد  ٝ سا حشف اضاك٠ است**                       ٓو٘اٙ سا ُلتٜذ یؼٜی ت٠ ٓو٘اٙ ُلتٜذ**                      خ٠ٔ٘ است 6حٌایت 

دٝستاٙ ١٘ذّ

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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ؼـن پٜح

منبع این درس

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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.گفت و گو می کردشبا دوستاناو. علی در مدرسه بود :

توي مادر عزیز که جانم فدايا

جداو منفصل«این نوع ضمیر ھم بصورت . ضمیری است کھ جانشین شخص می شود 
پیوستھ و متصل« بھ کار می رود و ھم بصورت » 

جمعمفرد
مامناول شخص
شماتودوم شخص
)ایشان( آن هااوسوم شخص

جمعمفرد
ِ مان-َ م- اول شخص
ِ تان-َ ت- دوم شخص
ِ شان-َ ش- سوم شخص

ضمیر کلمه اي است که معموال جانشین اسم می شود و از تکرار اسم جلوگیري می کند

.

.گفت و گو می کردشبا دوستاناو. علی در مدرسه بود :

توي مادر عزیز که جانم فدايا

جداو منفصل«این نوع ضمیر ھم بصورت . ضمیری است کھ جانشین شخص می شود 
پیوستھ و متصل« بھ کار می رود و ھم بصورت » 

جمعمفرد
مامناول شخص
شماتودوم شخص
)ایشان( آن هااوسوم شخص

جمعمفرد
ِ مان-َ م- اول شخص
ِ تان-َ ت- دوم شخص
ِ شان-َ ش- سوم شخص

ضمیر

.

.گفت و گو می کردشبا دوستاناو. علی در مدرسه بود :مانند

توي مادر عزیز که جانم فدايا

ضمیر شخصی

جداو منفصل«این نوع ضمیر ھم بصورت . ضمیری است کھ جانشین شخص می شود 
پیوستھ و متصل« بھ کار می رود و ھم بصورت » 

جمعمفرد
مامناول شخص
شماتودوم شخص
)ایشان( آن هااوسوم شخص

ضمایر پیوستھ عبارتند از

جمعمفرد
ِ مان-َ م- اول شخص
ِ تان-َ ت- دوم شخص
ِ شان-َ ش- سوم شخص

:همانطور که می بینید ضمیر هاي متصل به واژه هاي دیگر می چسبند

.بگویم تانمی خواه کمی درباره ي چهره ي دوم خودم برایم اکنون دل: مانند

» شما« و » ایشان « ضمیر . همانگونه که در جدول ضمیر ها دیدید ، این کلمه ها نیز مانن فعل ها شش ساخت دارند
.نیز به کار می روند» مفرد«در معنی 

.ایشان نزدیک ترین جاي را برگزیدند .آمدند) ص(پیامبر: مانند

.به پدر بزرگم گفتم شما بفرمایید روي صندلی بنشینید

.ضمیر می تواند نقش هاي گوناگونی در جمله بپذیرد

باشد» نهاد«ند می توا:

.االن سه چهارسال است اینجا هستیمما

 باشد» مفعول«می تواند:

:همانطور که می بینید ضمیر هاي متصل به واژه هاي دیگر می چسبند

.بگویم تانمی خواه کمی درباره ي چهره ي دوم خودم برایم اکنون دل: مانند

» شما« و » ایشان « ضمیر . همانگونه که در جدول ضمیر ها دیدید ، این کلمه ها نیز مانن فعل ها شش ساخت دارند
.نیز به کار می روند» مفرد«در معنی 

.ایشان نزدیک ترین جاي را برگزیدند .آمدند) ص(پیامبر: مانند

.به پدر بزرگم گفتم شما بفرمایید روي صندلی بنشینید

.ضمیر می تواند نقش هاي گوناگونی در جمله بپذیرد

باشد» نهاد«ند می توا:

.االن سه چهارسال است اینجا هستیمما

 باشد» مفعول«می تواند:

:همانطور که می بینید ضمیر هاي متصل به واژه هاي دیگر می چسبند

.بگویم تانمی خواه کمی درباره ي چهره ي دوم خودم برایم اکنون دل: مانند

» شما« و » ایشان « ضمیر . همانگونه که در جدول ضمیر ها دیدید ، این کلمه ها نیز مانن فعل ها شش ساخت دارند
.نیز به کار می روند» مفرد«در معنی 

.ایشان نزدیک ترین جاي را برگزیدند .آمدند) ص(پیامبر: مانند

.به پدر بزرگم گفتم شما بفرمایید روي صندلی بنشینید

.ضمیر می تواند نقش هاي گوناگونی در جمله بپذیرد

باشد» نهاد«ند می توا:

.االن سه چهارسال است اینجا هستیمما

 باشد» مفعول«می تواند: .را گرفتار می کردندتوباالخره کودکان  
 باشد» مضاف الیه«می تواند:

.را گرفتار می کردندتوباالخره کودکان 
 باشد» مضاف الیه«می تواند:

.را گرفتار می کردندتوباالخره کودکان 
 باشد» مضاف الیه«می تواند:

منبع این درس

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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.استمنمایه ي خشنودي توخشنودي 

 باشد» متمم«می توانئ:

.سالم دادماوبه 

:هم می شوند» مفعول«هستند، البته گاهی » مضاف الیه « در اکثر موارد » پیوسته«ضمیر هاي 

مهرت برون نمی رود از سینه ام:مانند

.استمنمایه ي خشنودي توخشنودي 

 باشد» متمم«می توانئ:

.سالم دادماوبه 

:هم می شوند» مفعول«هستند، البته گاهی » مضاف الیه « در اکثر موارد » پیوسته«ضمیر هاي 

مهرت برون نمی رود از سینه ام:مانند

.استمنمایه ي خشنودي توخشنودي 

 باشد» متمم«می توانئ:

.سالم دادماوبه 

:هم می شوند» مفعول«هستند، البته گاهی » مضاف الیه « در اکثر موارد » پیوسته«ضمیر هاي 

مهرت برون نمی رود از سینه ام:مانند

چو رستم بدیدش برانگیخت اسب

».وقتی رستم او را دید«: مفعول است » ش«در مصراع باال 

چو رستم بدیدش برانگیخت اسب

».وقتی رستم او را دید«: مفعول است » ش«در مصراع باال 

چو رستم بدیدش برانگیخت اسب

».وقتی رستم او را دید«: مفعول است » ش«در مصراع باال 

:بیشتر بدانیم

.می گویند» ضمیر مشترك« شکل دارند و به جاي هر شش شخص به کار می روند؛ از این رو به آن ها نوع دیگري از ضمایر هستند که همیشه یک 

خود، خویش، خویشتن: این ضمایر عبارتند از 

خود گفتم                           خود گفتیم

خود گفتی                           خود گفتید

گفتندخود گفت                           خود

 :...

:بیشتر بدانیم

.می گویند» ضمیر مشترك« شکل دارند و به جاي هر شش شخص به کار می روند؛ از این رو به آن ها نوع دیگري از ضمایر هستند که همیشه یک 

خود، خویش، خویشتن: این ضمایر عبارتند از 

خود گفتم                           خود گفتیم

خود گفتی                           خود گفتید

گفتندخود گفت                           خود

 :...

:بیشتر بدانیم

.می گویند» ضمیر مشترك« شکل دارند و به جاي هر شش شخص به کار می روند؛ از این رو به آن ها نوع دیگري از ضمایر هستند که همیشه یک 

خود، خویش، خویشتن: این ضمایر عبارتند از 

خود گفتم                           خود گفتیم

خود گفتی                           خود گفتید

گفتندخود گفت                           خود

 :... ...خودم ، خودت، خودش،: با ضمایر متصل هم می تواند ترکیب شود» خود«ضمیر  ...خودم ، خودت، خودش،: با ضمایر متصل هم می تواند ترکیب شود» خود«ضمیر  ...خودم ، خودت، خودش،: با ضمایر متصل هم می تواند ترکیب شود» خود«ضمیر 

 
»ضمیر سوم شخص جمع« استفاده می کنیم ، یعنی به عنوان » آن ها«گاهی از آنان به جاي 

.آنان که از میهن خود دفاع کرده اند ، نامشان جاوید باد:مانند

.حتی آنان که سالح نداشتند به سپاه دشمن حمله می کردند

»ضمیر سوم شخص جمع« استفاده می کنیم ، یعنی به عنوان » آن ها«گاهی از آنان به جاي 

.آنان که از میهن خود دفاع کرده اند ، نامشان جاوید باد:مانند

.حتی آنان که سالح نداشتند به سپاه دشمن حمله می کردند

»ضمیر سوم شخص جمع« استفاده می کنیم ، یعنی به عنوان » آن ها«گاهی از آنان به جاي 

.آنان که از میهن خود دفاع کرده اند ، نامشان جاوید باد:مانند

.حتی آنان که سالح نداشتند به سپاه دشمن حمله می کردند

منبع این درس

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (
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ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 

 

 ؼـن ًٌ

6ؼـن  

اٗفی كؼْ←تٍٜٞ ،ِٗٞ   

غثفی←ؼاؼٛؽ   

١ىتٜؽ ّٗؽـ←ُلتٚ-ٌٜیؽٙ   

 آؼاب وػٚ

خ5٠ٔ٘←ي ؼاؼٟ اٛؽ ٝیي قتاٙ )ؼاؼٟ اٛؽ (یؼٜی ؼٝ زٜؽاٙ ٠ً ٗی ُٞیی،ٗی ٌٜٞ.ُلت :قیفا ٠ً ٗفا ؼٝ ُٞ  

ؼاـؼ خ٠ٔ٘ و٠ تیت ایٚ ؼاـؼ ٝخٞؼ تٜاوة ایٜدا ؼـ ٗلؼٞٓی ِلت←ؼاؼٛؽ )ؼٝ ُٞي ٝیي قتاٛت قآؿاق (  

 ُٞي قتاٙ ؼـایٜدا تٜاوة ١ىتٜؽ

 قیاٙ ١ای قتاٙ

 تؽاٙ ;آُاٟ تاي كؼْ اٗف

قیاٙ    ١ای آٙ تی ٌ٘اـ )اوت ( تؽاٙ ٠ً آكات قتاٙ ،تىیاـی اوت ٝ  

تاؼ ٝغاٛؽاًٛ تفاٝ غؽا ؼـٝؼ←ِٔی اهلل ػٔی٠ ٝآ٠ٓ  

 پفویؽٛؽ ٠ً ًؽإ ػْ٘ كاضْ تف )اوت(قتاٙ اق ؼ١اٙ تیفٝٙ آٝـؼ ٝاٍِٛت تف آٙ ٢ٛاؼ ;هفاـ ؼاؼ

 ٝكفٗٞؼ تیٍتف غغا١ای كفقٛؽ آؼٕ)٢ٛاؼ (ؼـ قتاٙ ٝی اوت )ُكاـٟ(تؼآی ;تٜٔؽ ٗفتث٠

اكضْ' كضیٔت' كضْ←ٚ ؼـن ؼـ ًالن تِٞییؽ ٗثْ ؛كاضْ ١ٖ غاٛٞاؼٟ ١ا ی ای  

توؽیف' ،هؽیف ٗوؽـ' ٗوتؽـ' هؽـت' هؽـ←هاؼـ   

،كفاؽ كفاؿت←كاـؽ  
ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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: ٗاػلٖ، إ ّوإ سؼازت ترص الْٖ، تَچِ ًطأً ػظ٘وٖ اظراًة ذساًٍسّستٖ ! وِ ساٗٔ ّواًَٖٗ 1هؼٌٖ ت٘ت 

ذَزضاتطسطّؤ هرلَلات افىٌسُ إ.

:ّوا ًام تِ إ ٍپطًسُ ػلٖ ت٘ي ضثِ ٍرِ اظػلٖ، استؼاضُ; ّوا*   

 تٖ-2(زاستاًْا تطاساس) ترطٖ سؼازت -1

::رلَق.ضؼطضاّسه ً٘اظضزى آظاضٕ،

 هٌازاتِ)إ تسٍى -ّواب إ:هخل إ تاحطف – الف:ًساٍهٌازا -1 اظ ػثاضتٌس;ّا رولِ ضثِ اًَاع*                    

زضت٘ت « ّلِ» اصَات؛هاًٌس:-2حطف ًسا زضآذطولوِ هاًٌس: ضْطٗاضا«ا»تا  -لٖ،زل)زضت٘ت زٍم(دػ: هاًٌس( 

 رولٔ. تاضس هٖ چْاضرولِ والً اٍل ت٘ت پس. ّستٌس رولِ ٗه ّازضحىن رولِ ضثِ                        

اًسُ ضَز.ذَ ًٍثاٗسپطسطٖ است تؼزّثٖ رولٔ ٗه       !(ذساضا آٗتٖ تَچِ)ت٘ت اٗي 

: إ زل ، إ ػعٗع، إ اًساى، اگطهٖ ذَاّٖ ذساضاتِ زضستٖ تطٌاسٖ تواهاٌ تِ س٘وإ ػلٖ تٌگط)تِ 2هؼٌٖ ت٘ت

.ٌاذتنػلٖ ضٍٕ ت٘اٍض(.تِ ذساًٍسسَگٌسوِ هي ذساضاتاهؼطفت ػلٖ ض

 اٗطاى ،حضطت ٍوفطاست اسالم هطظت٘ي اٌٗىِ ضوي(ع) ػلٖ زاضزوِ ػاضفاًِ ًىتٔ اٗي تِ اضاضُ ت٘ت اٗي*    

 تطإ ضَز ًوٖ ه٘سّط تطوسٖ ٍالؼٖ اٗواى اٗطاى زستگ٘طٕ تسٍى اٌٗىِ ٗؼٌٖ ّست ّن ٍاٗواى اسالم هطظت٘ي

ػثَضوطز.( ع) ػلٖ تاٗساظزضٍاظٓ(ػطفاى)اٗواى هسٌٗٔ تِ ٍضٍز

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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 هؼٌَٕ لطٌٗٔ تِ( ذَضم هٖ)آى فؼل وِ است هؼتطضِ رولٔ ٗه; ذسالسن تِ*          رولِ هٌازاٍضثِ; زل*  

 هٖ تطآى آٗسٍتَض٘حٖ هٖ زٗگط إ رولِ زضتغي وِ است إ رولِ; هؼتطضِ رولٔ*          است هحصٍف

َز. پس اٗي ت٘ت والً پٌذ رولِ است.ض پسٗساضًوٖ اصلٖ رولٔ زضهؼٌإ تطَزاضىالٖ اگطحصف وِ افعاٗسعَضٕ

:است ضسُ اٌٗزاحصف وِ است هضثَط ت٘تٖ اصلٖ، زضًسرٔ ت٘ت اٗي زًثال تِ* 

تماضا تاضسسطِچطؤ گطفتِ چَػلٖ                احطاظفٌـاًثاضس زضزٍػالن ذساوِ تِ                        

٘اهت ضفاػت تَ ضاهل حال هاتطَز ٍاالّ رٌّْن تاآتص :إ ػلٖ!إ اتطضحوت الْٖ! هگطاٗي وِ ضٍظل3هؼٌٖ ت٘ت 

.ذطن ٍػصاب راى ّؤ اًساًْا ضاذَاّسسَظاًس

تَض٘حات                                                                  

.ذَاّسضس حضطت آى ض٘ؼ٘اى حال ضاهل هَالػلٖ ،ضفاػت ضٍظل٘اهت اٌٗىِ زاضزتِ اضاضُ ت٘ت اٗي*    

. است ت٘ت اٗي سَمِ ًْازرولٔ; زٍظخ*            (ع)اظػلٖ استؼاضُ;  سحاب*    

(است وطزُ ضااضازُ رعء ضاگفتِ ولّ)اًساًْا هزاظاً اٌٗزا هرلَلات،;  هاسَِا  *    

.وطز ذَاّ٘ن تحج اضافات زضاًَاع تؼساً وِ است التطاًٖ اضافٔ; ضطاضلْط*    

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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زضذأًػلٖ ضاتِ صسازضآٍضًٍ٘اظت ضاتااٍزضه٘اى تگصاضّواى ػلٖ وِ ٌّگام ضوَع،  :إ گسإ تٖ ًَا!تط4ٍهؼٌٖ ت٘ت

اًگطتط حىَهتص ضا اظضٍٕ وطم تِ سائلٖ ترط٘س

تَض٘حات :

 ، وطم اظضٍٕ اٍ چطاوِ. رَٕ تثطٍاظاٍٗاضٕ پٌاُ( ع) ػلٖ تِ! ً٘اظهٌسّساٗت اًساى إ!  عطٗمت ساله إ: هفَْم*)  

:هٖ ترطس .( فم٘طساله ضاتِ فمط سلغٌت

وطزى ٗااتطاظً٘اظ آٍضزى پٌاُ اظ وٌاِٗ; ضاظزى وسٖ زضذأً*     )هازٕ ٍهؼٌَٕ(ً٘اظهٌس هٌظَضّطاًساى;  گسا*  

.(است وطزُ ضااضازُ ولّ ضاگفتِ رعء) اًگطتطٕ هزاظاً  ; ًگ٘ي*  

 ضاهٖ ٗاولواتٖ ولوِ ضاػط زضآى وِ است إ آضاِٗ ازتٖ زضاصغالح.  وطزى اضاضت چطن گَضٔ تِ ٗؼٌٖ  ; تلو٘ح*  

ستاًٖ ، هارطاٖٗ تاضٗرٖ، آِٗ إ ٍحسٗخٖ تاضس.تَض٘ح اٗي وِ اگط ولّ زاستاى ٗاآِٗ ٍحسٗج آٍضزُ زا ٗازآٍضِ وِ آٍضز

ضَز ، زٗگطتلو٘ح ًرَاّستَز.

 زضآٗٔ ًىتِ اٗي.  ضوَع ٌّگام تِ  (ع) ػلٖ تَسّظ سائل اًگطتطتِ ترطص هارطإ تِ زاضز تلو٘ح ت٘ت اٗي*  

لصلَٓ ٍٗؤتَى العوَُ ٍّن  ٍضسَلِ  ٍالصٗي آهٌَا الصٗي ٗیم٘وَى ااهلل ٍل٘ـُّىن اًَّوا »:است آهسُ هائسُ سَض55ٓ

 «ضاوؼَى 

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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ا هتون ٍولؤگسا، تاضس هٖ «ٍتطإ تِ»  هؼٌٖ تِ ت٘ت اٗي لاف٘ٔ زضلسوت «ضا» حطف*  

: تٌْا ػلٖ است وِ تِ فطظًسش، حسي)ع(، سفاضش هٖ وٌس؛ تاظهاًٖ وِ اتي هلزن ، لاتل هي، 5هؼٌٖ ت٘ت

.ضفتاضوٌ٘س ست تااٍ تِ ًطم ذَٖٗ اس٘طضوا

تَض٘حات :

 اهام تِ اٗطاى ٍسفاضش هطازٕ هلزن اتي زست تِ حضطت آى ذَضزى ضطتت هارطإ زاضزتِ تلو٘ح ت٘ت اٗي*  

 هٖ            ض٘ط اٍواسٔ لة پس، ظًس هٖ         :ذَاً٘ن هٖ ضاػط زٗگطاظّو٘ي زضضؼطٕ. لاتلص زضهَضز حسي،

تِ اس٘ط اضاضت وٌسچطن

.زاضًس اًىاضٕ استفْام 6ٍ7ٍ11 ٍات٘ات ت٘ت اٗي*  

 

 ضٌ٘سى ٍپاسد وطزى سؤال هٌظَضش اهّـا وٌس هٖ هغطح سؤالٖ صَضت تِ ضا ضاػطرولِ اًىاضٕ زضاستفْام*  

 تْتطاست(ضَز ًوٖ ضوطزُ ازتٖ ٍآضاِٗ است زستَضٕ اظهمَلٔ اًىاضٕ استفْام.) است ضزٍاًىاضچ٘عٕ تلىِ ً٘ست

:.پطسطٖ ًِ وٌ٘ن ،هؼٌٖ هٌفٖ ذثطٕ  ي روالتٖ ضاتِ صَضتچٌ٘

ِ ضْ٘ساى وطتال :تٌْا ػلٖ است وِ فطظًسٕ تس٘اضضگفت اًگ٘ع چَى حس٘ي )ع(پطٍضش هٖ زّس و6هؼٌٖ ت٘ت

.ضازضزً٘اهطَْضٍپطآٍاظُ ساظز

تَض٘حات :

 تاٍفاٗص اظٗاضاى ّفتازٍزٍتي ّوطاُ تِ( ع)حس٘ي اهام ٍضْازت ػاضَضا ًْضت هارطإ زاضزتِ تلو٘ح*  

اسالم زضسطاسطتاضٗد آًْا ًام ٍ ٗاز ٍراٍٗسهاًسى

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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ُ تلمٖ هٖ ضَز ، ٗؼٌٖ پسضضگفتْ٘ا هٌظَض ساز ضثِ فاضسٖ زضظتاى وِ است ػطتٖ تطو٘ة; اتَالؼزاٗة*  

تس٘اضضگفت اًگ٘ع.

. است وطزى ٍتلٌس ٍتطافطاضتي اظتطپازاضتي وٌاِٗ زٗگط زضرإ. ساذتي ٍپطآٍاظُ هطَْض اظ وٌاِٗ;  وطزى ػَلـَن* 

پطچن; ػَلـَن

تَض٘ح ذَاّ٘ن زاز. تؼسٕ زضزضسْإ وِ ّست افعاٗطٖ ًالص رٌاس ًام تِ آضاِٗ ًَػٖ ٍػالَن ػَلـَن ت٘ي*  

:آى ٌّگام وِ ػاضماى ضاست٘ي ، تاذساًٍس پ٘واى زٍستٖ هٖ تٌسًس،ّ٘چىس هخل ػلٖ ًوٖ تَاًس 7هؼٌٖ ت٘ت 

تاآذطتطسطپ٘واى ذَزٍفازاض تواًس.ٗاّ٘چ وس هخل ػلٖ ًوٖ تَاًس ٍفازاضٕ اش ضا تا سطضىافتِ،تِ احثات ضساًس.

تَض٘حات :

ػْسٍپ٘واى ذساًٍس); زٍست زاضزتِ تلو٘ح ت٘ت اٗي* 

اػلٖ هطوة هطذن. هخال زٗگط: ذًَفطاى ٍلضإ گطزاى زضّو٘ي ضؼط . پان)ل٘س است ;واهالً(+ *پاوثاظ; صفت ف

تاظ)تاظًسُ(: واهالًتاظًسُ : لواضتاظٕ وِ ّوِ چ٘عش ضازضلواضواهالً تثاظز. اٌٗزا ػاضمٖ وِ زضضاُ ػطك هحثَب اظّوِ 

تؼلّماتص تگصضز.

* اْٗام زضلغت تِ هؼٌٖ تِ ٍّن افىٌسى است ٍزضاصغالح ازتٖ آضاِٗ إ است وِ ضاػطٗاًَٗسٌسُ ولوِ ٗاولواتٖ 

ّطزٍ، هَضزًظطآًْاتاضس. هخل اْٗاهٖ وِ سؼسٕ تِ واضتطزُ است : ضات٘اٍضًس زاضإ زٍهؼٌا وِ

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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ططػازٕ تِ حساب :ضىَُ ٍػظوت ػلٖ آًمسضٍاالست وِ ًِ هٖ تَاًن اٍضاذساترَاًن ًِ هٖ تَاًن ت8هؼٌٖ ت٘ت 
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ت٘اٍضتاآى ضاسطهٔ چطواًن وٌن.)هفَْم هصطاع زٍم: تا شضُّ إ اظػطك ػلٖ تِ حماٗك ػطفاى، تص٘طت پ٘ساوٌن.(

 

هٖ تاضس.« تَرِ وي ٗاػٌاٗت وي»* ّلِ; اظاصَات است تِ هؼٌٖ آگاُ تاش .ٍلٖ اٌٗزاتِ هؼٌٖ 
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: إ ػلٖ، چِ پ٘اهْاٖٗ)اضؼاضٕ( سطاپا سَظٍگساظػاضماًِ تِ تازصثا سپطزم تِ اه٘س اٗي وِ 11هؼٌٖ ت٘ت

ضاٗسًخاضذان پإ تَتطَز)ٍهطا اظ اضازتوٌساى ذَزتِ ضواضآٍضٕ.

َز*زضاٗي ت٘ت هصطاع زٍم لثل اظهصطاع اٍل هؼٌٖ هٖ ض

*ٍاغٓ چِ صفت تؼزثٖ ٍٍاتستٔ پ٘ط٘ي است؛تؼزة زضهمام وخطت سَظٍگساظاست.ًثاٗسآى ضال٘ستگ٘طٗن.

ل٘ساست تواهاً،; ّوِ*              * هٌظَضاظپ٘اهْا:اضؼاضٍهساٗح ضْطٗاضاست.

ضاػط ضاهٖ ضساًس. ٗؼٌٖ: پصٗطفتِ ٍضاٗستٔ زضگاُ تَتاضس.اٗي رولِ فطٍتٌٖ*تِ ذان پاٗت تطسس: وٌاِٗ است .

 

: ٗاػلٖ، اظآًزاوِ تَ تال گطزاى راى ض٘ؼ٘اًٖ ؛ تَضاتِ حكّ زػإ زضزهٌساى سَگٌس هٖ زّن وِ 11هؼٌٖ ت٘ت

حَازث تلد ًٍاگَاض ضا)اًحطافات ٍگوطاّْ٘ا ضا( اظرسن ٍراى ها تاظگطزاًٖ.

 غن صاحة هؼٌإ تِ است ضسُ تطى٘ل  ست)غن ٍاًسٍُ(+ هٌس)پسًَس زاضًسگٖ (اظهی زضٍالغ; هستوٌس ٍاغٓ* 

.زضزهٌس; ٍغصِّ

: هي چطاتاٗس ّوچَى ًٖ، زم تِ زم اظضَضٍاضت٘اق ػلٖ)ع( ًغوِ سطزّن؟ راٗ٘ىِ حافظ ض٘طاظ، آى 12هؼٌٖ ت٘ت

لساى الغ٘ة، اٗي ًَاضاذَضتطهٖ ًَاظز)حكّ هغلة ضاتْتط ازاهٖ وٌس.(

* تطإ هؼٌٖ وطزى صح٘ح اتتسا تسٗي گًَِ هطتّة هٖ وٌ٘ن: هي چِ )چطا(چَى ًإ)ًٖ( ّطزم اظًَإ ضَق 

اٍ)ػلٖ(زم ظًن.

*زم ظزى: وٌاِٗ اظسري گفتي حطف ظزى .اٌٗزا تِ هؼٌإ ضؼطٍصفٖ سطٍزى.

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو
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طٖ است وِ تَض٘ح آى زضزضسْإ تؼس افعاٗ ًالص رٌاس ًٍَإ ًإ ت٘ي ٍ  *ت٘ي زم اٍل ٍزم زٍم رٌاس تامّ

ذَاّسآهس.

(گلَ -2ًٖ -1)زاضز تٌاسة اْٗام; ًإ   ت٘ي ًإ ًٍَإ ٍزم ًٍَاذتي آضاٗٔ هطاػات الٌظ٘ط)تٌاسة( ٍرَز زاضز

 

 

: تواهٖ ضة ضازضاٗي اه٘سٍآضظٍ تِ سطهٖ تطم وِ ًس٘ن سحطگاّٖ تاپ٘غام زٍستٖ  13هؼٌٖ ت٘ت

.وٌس زلزَٖٗ ضاػطػاضك اظاٗي(اظلٖ هحثَب)       آضٌا

*اٗي ت٘ت تضوٌٖ٘ است اظغعل حافظ.

ي; زضاصغالح ازتٖ ٗؼٌٖ :ضاػط،هصطاػٖ ٗات٘تٖ ّوَظى ٍّومافِ٘ اظضاػطٕ زٗگطضازضالتالٕ اضؼاضذَز *تضو٘

ت٘اٍضز؛عَضٕ وِ اضتثاط هؼٌاٖٗ ّن ت٘ي آًْاتطلطاضتاضس.)ػثاضت تضو٘ي ضسُ ضاتِ ضسن اهاًت زاضٕ زاذل گَ٘هِ 

لطاضهٖ زٌّس.(

است( ّوِ ضة ; تواهٖ ضة، اظاٍل ضة تاصثح) ّؤ ضثْا ًازضست

*زضضؼطحافظ، آضٌإ اٍل;ذسا ٍآضٌإ زٍم; ذَزحافظ اهااظظتاى ضْطٗاض،آضٌإ اٍل; ػلٖ)ع( ٍآضٌإ زٍم; 

ذَزضْطٗاض.

ضْطٗاض ت٘طتطغعل٘ات حافظ ضاًظ٘طُ گَٖٗ وطزُ ٍتااٍپْلَظزُ است ٍتِ ًظطهي تِ ذاعط  وِ شوطاست تِ الظم     

ػاللٔ ضسٗس تِ حافظ، اضؼاضذَزٍاٍضاتاًظ٘طُ گَٖٗ زضهؼطض لضاٍت ذَاًٌسگاى ًٍىتِ ضٌاساى ًْازُ 

ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو
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اٗطد "هازض"ذَزضااظضؼط"هازض"است .چٌاًىِ زضل٘سح٘اتطاى حضَضاً اظظتاى ذَزاٗطاى ضٌ٘سم وِ ضؼط

 اتْتطٍپطصالتت تط هٖ زاًست.ه٘طظ

:إ ضْطٗاض، تِ آٍاظ هطؽ ٗا حك زضاحٌإ ضة گَش راى تسپاض تاپٖ تثطٕ وِ ضاظًٍ٘اظ وطزى تاهحثَب 14هؼٌٖ ت٘ت

اظلٖ چمسض زلٌط٘ي است!

للة ;زٍهٖ -احٌا،ه٘اى; اٍلٖ است تطلطاض تام رٌاس ٍزٍم اٍل زل ،ت٘ي ضة احٌإ; ضة زلِ* 

ذساًٍس اظلٖ، هحثَب: زٍست*  

 هٖ اعالق زٍهَضز تِ ازتٖ زضاصغالح ترلّص  .است تْزت حس٘ي هحوس ٍترلّص رولِ ًساٍهٌازا،ضثِ: ضْطٗاضا*  

 ِآى تَسظ ضاػط وِ زضلص٘سُ ت٘تٖ ٍزٗگطٕ آٍضز هٖ آذط آذطٗاهالثلِ زضت٘ت ضاػط وِ ضؼطٕ ٗالمة ًام ٗىٖ ضَز

هٖ گٌَٗس.« ت٘ت ترلص ٗا گطٗع » هٖ ٗاتس ٍتِ هسح هوسٍح هٖ پطزاظزتِ اٗي ت٘ت     ضّاٖٗ اظهمسهِ

 حك حك »اًگاض وِ است اٍعَضٕ ٍصسإ زاضاست ظًسُ ضة عث٘ؼتص ذاعط تِ رغسوِ ًَػٖ:  ٗاحك هطؽ* 

ست راٗ٘ىِ ّؤ ً٘ تطزٗسٕ ّ٘چ پطًسگاى زضحٌاگَٖٗ الثتِ وٌس هٖ ضاظًٍ٘اظ گَٗسٍتاذساًٍس هٖ                      «

آفطٗسُ ّا تسث٘ح گَٕ اٌٍٗس:

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (
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ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع تهیه ي تديیه :محسه سًقیّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد
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ٗؼٜی ٌؼف ػٔی آٙ ٌیف غؽا
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١٘سٜیٚ ػٍن ا٢ٓی ٠ً ٗاٜٛؽ ز٠ٍ٘ ای ؼـ ٝخٞؼ اٝ ٗی خٌٞؽ ٌٜیؽٟ اوت. ؼػا١ایی ٠ً ػٔی ٗیٌفؼٟ ١ٜٞق ؼـ 

ی ًٜؽ. غٞـٌیؽ اق اكن تاال آٗؽٟ اوت ٝ وی٠ٜ ی آو٘اٙ ـا ُٞي ٗىدؽ ًٞك٠ ٗاٛؽٟ اوت ٝ اٝ ـا اق غٞؼ،تیػٞؼ ٗ

ٌٌاكت ٝٓی زٍٖ ػٔی ١ٜٞق تیؽاـ تٞؼ ٝ ت٠ غٞاب ٛفكت٠ تٞؼ . ػٔی ١٘اٙ ًىی اوت ٠ً ؼـ تاـیٌی ٌة ت٠ ِٞـت 

ٛاٌٜان تفای یتی٘اٙ ؿؿا ٗی تفؼ. اٛىاٙ ػاٌوی ٠ً غغف ًفؼ ٌٝة ت٠ خای پیاٗثف ؼـ ـغتػٞاب اٝ غٞاتیؽ. ؼـ آٙ 

ٌِلت اِٛیك، ضٔو٠ ی ؼـ،ؼوت ت٠ ؼاٗٚ ػٔی ٌؽ. یا ػٔی ػاـكاٙ ٗؽ١ٞي ٝالیت تٞ ١ىتٜؽ.خاٙ ػآ٘یاٙ وطفُاٟ 

ؼت٠ كؽای تٞ تا
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ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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١ٖ اُف ٗیػٞا١ی  وف قٛؽٟ تاٌیتٞ 

اُف ؼـ وفت ٌٞـ وفقٛؽُی اوت

ٗاٜٛؽ اخؽاؼ ٝ پؽـاٛت ایٚ ًاـزٝـقي  ـا تیاٗٞق.
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 ٛیاًاٛت ـا ٝـقي آٙ ٗای٠ ؼاؼ             ٠ً ٢ٌٜا٠ٗ قایٍاٙ ت٠ تاتٜؽُی اوت
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 تٞ ٛیك اق ٛیاًاٙ تیاٗٞق ًاـ

 تٞ ١ٖ اُف ٗیػٞا١ی  وف قٛؽٟ تاٌی

 اُف ؼـ وفت ٌٞـ وفقٛؽُی اوت

 ٗاٜٛؽ اخؽاؼ ٝ پؽـاٛت ایٚ ًاـ)ٝـقي( ـا تیاٗٞق.
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دسس ّای آصاد ایستگاُ اًذیطیذى ٍ دسًگ کشدى ٍ آفشیذى است. ایي فػل فشغتی است تا 

ٍ ًیاصّا  داًص آهَص ٍ هعلّن بِ یاسی ّن بِ فشاخَس رٍق ٍ عاللِ، دلبستگی ّای فشٌّگ بَهی

 کِ دس دیگش دسس ّابِ چطن ًیاهذُ اًذ ، هطالبی باصگَ کٌٌذ. ٍ بایستِ ّایی

آهَصگاساىّذایتًٍظاستباداًص آهَصاىدسسیهادُتَلیذتَاًاییپشٍسش-1

کتابتألیفٍساصهاًذّیدسخاًَادٍُداًص آهَصاىتعاهلاصگیشی ُبْش-2

بَهی ّایسٌّتٍسسَمٍآدابّایجلٍَُفشٌّگیًوَدّایاصبشخیباآضٌایی-3

صًذگیهحلفشٌّگیٍعلویضخػیت ّای بیطتشضٌاخت-4

تحلیلًٍمذٍتفکشاصٍ بْشُ گیشی بٌذًَیسیتَاًاییپشٍسش -5

: آزاددرستًلیدهایريش

:ضَدهیپیطٌْادصیشضْایسٍاصیکیآصاددسستَلیذًٍَضتيبشای

.ًوایذالذامآصاددسستَلیذبشایفشدیٍهستملغَستبِآهَصداًصّش (1

.ًوایٌذالذامآصاددسستَلیذبشایگشٍُافشادتوامهطاسکتباٍگشٍّیغَستبِآهَصاىداًص(2 

 )کالسهعلنّسّبشیٍساٌّواییباکالسًظشّایهجوَعِ(کالسدسدسستَلیذ(3 

، «هحل صًذگی»هَضَع ًَضتِ:  .بشدبْشُبٌذًَیسیدسًص آهَصاىداتَاًوٌذیاصتَاىهیآصاددسستَلیذدس

سسَم،ٍآدابهحل،جغشافیاییٍضعیتهثالًکلی است ٍ بایذ بِ هَضَعات کَچکتش هحذٍد ضَد. هَضَع خیلی 

بٌذ یکتَاىهییکّشهَسددسکِّستٌذتشیکَچکهَضَعچْاس،هٌطمِآىخاظ  غزاّایٍهٌطمِصباى

ًَضتيبِالذامسپسًوایٌذ،  هطخعساخَدهتيچْاسچَبتاکٌذکوکآهَصاىداًصبِهعلّناستالصم .ًَضت

تَضیحساهحلجغشافیاییٍضعیتاٍّلبٌذکِباضذبٌذضاهل سِتَاًذهیًَضتِ،چْاسچَبًوًَِ،عٌَاىبِ .کٌٌذ

پیص ساصهاى ضْایسٍاصهی تَاى هتيتذٍیيدس.کٌذبیاىساهٌطمِسسَمٍآداب سَمبٌذٍصباىدٍمبٌذدّذ؛

فعّالیت ّا با سًٍذ طشاحی دس طشاحی فعّالیت ّای ًَضتاسی ًیض تطابك .بْشُ بشد هغضیباسشٍپشداصیبذیعِ ،دٌّذُ

کتاب ضشٍسی است.

ابتداییمقطع  در روش تولید درس آزاد فارسی
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9والٕ تدكی٠ ٝتطٔیْ ؼـن   

 هاكی٠ :تىتٚ ،ٍٛىتٚ،ٌٌلتٚ،ُلتٚ

 ـؼیق:اوت

 هآة ٌؼف:ٌؼف ٛٞ ٛی٘ایی

خاٙ تػٍی :ٌاػف ت٠ ؿٜس٠ ُْٝ ِلتاٛىاٛی ضفف قؼٙ 

 ـاؼاؼٟ ٝآـای٠ خاٙ تػٍی تٞخٞؼ آٝـؼٟ

 تٜاوة :ؿٜس٠ ُْ ٌٌلتٚ وثك

اٛؽ١ِٝیٚ'یٚ ؼّ ُفكت٠: ؿِ٘  

ٗتثىٖ ٌؽٙ'غٜؽاٙ ٌؽٙ'ٌٌلتٚ : ٝاٌؽت ؿٜس٠   

 ٗٞاـؼ تاال تفای٠ هى٘ت اّٝ ٌؼف تٞؼ

پاـٟ-هاكی٠ : اٌاـٟ  

 ـؼیق: ًفؼٟ اوت

 خاٙ تػٍی: ػْ٘ اٛىاٛی ُلت ُٞ ت٠ ؿٜس٠ ُْٝ ٛىثت ؼاؼٟ ٌؽٟ ٝآـای٠ خاٙ تػٍی تٞخٞؼ آٝـؼٟ

٠ً تدفت٠ تیٍتف ت٠ ًاـ ٗیفٝؼضفب آ٘ثْ یٌی ؼٝپیفا١ٚ تیٍتف پاـٟ ًفؼٟ :تفای٠ اكفاؼی   

 ُلت ُٝٞ اقّٗؽـ ُلتٚ )تٚ ٗاضی ٝ ٗضاـع(



 تاؿس٠  تاؽ تاضاك٠ ز٠)ٝالٟ ی ٍٗتن(

اق ّٗؽـ ُلتٚ'ُلت٠ اٛؽ :كؼْ ٗاضی ٛؤی   

 تىتٚ ،ٍٛىتٚ،ٌٌلتٚ،ُلتٚ : ّٗؽـ ١ىتٜؽ

(-ٌُٞای ؼـٝٙ غٞؼ -ؼـٝٙ تاؿس٠-ُلت ُٞی ؿٜس٠ ُْٝ  -تفًیة ١ای اضاكی )ـاق قٛؽُی  

(-ِلی)قتاٙ وثك تفًیة ٝ  

 تاق ١ٖ ،هیؽ قٗاٙ

 تیٍتف هیؽ ٗوؽاـ

 ُْ یٌی ؼٝ پیفا١ٚ پاـٟ ًفؼٟ )ًٜای٠ (ٝ ؼـ ایٜدا پیفا١ٚ ٗلؼّٞ

 قٛؽُی ٌٌلتٚ اوت )تٍثی٠(

 

 
 
 

 تاقُفؼاٛی ٗتٚ ػ٘ف ُفاٛ٘ای٠

 

ؼٝ تفاؼـ تٞؼٛؽ یٌی اق اٙ ١ا ؼـ هّف ؤغاٙ غؽٗت ٗی 

پّٞ ًىة ًفؼ ٝ تفاؼـ ؼیِف ا١ِٜف تٞؼ ٝ تا قض٘ت تالي 

ٗی ًفؼ . یي ـٝق اٙ تفاؼـی ٠ً ٝضؼً ت٢تف تٞؼ ُلت زفا 

تٞ ١ٖ ٗاٜٛؽ ٗٚ ت٠ ؤغاٙ غؽٗت ٛ٘ی ًٜی تا ایٚ هؽـ ت٠ 

وػتی ٝ قض٘ت پّٞ ؼـ ٛیاٝـی ٝ اق ایٚ ٠٘١ وػتیی ٛدات 

یاتی اٝ ُلت تٞ زفا ًاـ ٛ٘ی ًٜی تا اق غٞاـ ٌؽٙ ٛدات 

ًٌ غٞؼ یاتی ٠ً اٛىاٙ ١ا ی ؼاٛا ُلت٠ اٛؽ تا تالي ٝ ًٞ

ٛاٛی تفای غٞـؼٙ ت٠ ؼوت تیاٝـی تا ایٚ ٠ً ًٖ اوت اٗا 



ت٢تف اق اٙ اوت ٠ً ً٘فتٜؽ عال تثٜؽی ٝ ت٠ ؼیِفی غؽٗت ًٜی .ا ؼوت ا١ٚ ؼاؽ ـا ٗاٜٛؽ غ٘یف ٛفٕ ًٜی غیٔی ت٢تف 

اق ایٚ اوت ٠ً ؼـ خٔٞی ؼیِفاٙ ؼوت ت٠ وی٠ٜ تایىتی . ػ٘ف اـقي ٜٗؽ ٗا  تا  ایٚ كٌف وپفی ٗی ٌٞؼ ٠ً 

تىتاٙ ز٠ تػٞـیٖ ٝ قٗىتاٙ ز٠ تٌٌٞیٖ ای ٌٌٖ ت٢ٌ٘اـ تا غٞـؼٙ ٛاٛی ـاضی ٌٞ تا ت٠ غاعف تیٍتف اق اٙ تا

 ٗدثٞـ ٌٞیٖ ٠ً پیً ؼیِفاٙ تؼظیٖ ًٜیٖ

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 
 

 ؼـن ؼٟ

 تفًیة اضاكی ؼـن تاـاٙ

غاى -ٗفض٘ت تٞ-ٓیٖ-ًاـٌاٙ ؛ُٔؽاٙ ٓة-ٛإ تٞ -یاـٌاٙ

تٜٖ-تاؽ غؽا-تاـاٙ اخاتت -تؿـ ؼػا-عٔة  

وثك هاٗت )هاٗت وثك(-تفًیة ِٝلی ;ت٢ٍت خاٝؼاٙ  

عٔة ;ٍٗث٠-غاى ٍٗث٠ ت٠  

 

ؼػا;ٍٗث٠-تؿـ ٍٗث٠ ت٠   

اخاتت ;ٍٗث٠-تاـاٙ;ٍٗث٠ ی٠  

غاى ًاٌتٖ ٜٝٗتظفٕ تاـاٙ تثاـؼ وثك ٌٞؼ ؼـ ـا ؼػا ؼا٠ٛ️☝ٝخ٠   

ٝخ٠ ٗطْ ٌٌٞ كایی-ٓثٖ;ٍٗث٠ -ٍٗث٠ ت٠-ُٔؽاٙ  

تٔ٘یص)ت٠ ض٘ؽ ٝهْ ١ٞاهلل(-تیت اّٝ  

ِٞات(٠ً ؼق ؼٝتیت ضفف ـتظتی)ا  

هیؽ-ؼایٖ  

خ٠ٔ٘.تی ـؼیق اوت ٝت٠ ٗؼٜی تاٌؽ3تاتا عا١ف )ؼٝتیتی(١فتیت   

 ؼٝ تیت تؼؽی

ٜٗاؼا-غؽاٝٛؽ   

كؼْ اٗف-ـن   



تٞ ١ىتی-ٜٗاؼا ;تٞیی -تٞ  

٢ٛاؼ-٠٘١   

٢ٛاؼ-عا١ف   

ٗلؼّٞ-ًه   

 ز٠ ضاخت ًه؟هیؽ پفوٍی

 ؼٝ تیت تؼؽ

ٌثٖ-هاكی٠ ٓثٖ   

ٗی عٔثٖ-ًاٌت٠ إ   

ـٟـؼیق ٛؽا  

 ـٝقٗتضاؼ ٌة

 ؼـتیت ؼٕٝ;تٍثی٠ ٝتٜاوة

 ویؽ ضىٚ ضىیٜی ـتاػی

خ3٠ٔ٘-تیت اّٝ   

خ2٠ٔ٘-تیت ؼٕٝ   

خ٠ٔ٘ ؼاـؼ4-تثػٍیؽ ؼٝتیت ـؼیق ؼٕٝ .١فًؽإ   

 ؼٝتیت آغف

ٗلؼّٞ-ؼق تاؽ غؽا  

ٗلؼّٞ-تٜٖ ـا كفي ًفؼٕ   

خ2٠ٔ٘تیت اّٝ   
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خ4٠ٔ٘تیت ؼٕٝ   

ًٜای٠ اق كؽا ٌؽٙ-تٜٖ ـا كفي ًكؼٕ   

:ؼٝ تیتیّٗغلی ػٔی پٞـ   

٠ً :ضفف اضاك٠.)ٗل٢ٕٞ :ٌؽت ٗٞضٞع هاتْ تیاٙ ٝ -خ٠ٔ٘ غثفی ،٢ٛی(٢ٛاؼ ؛2ٚٗـٛح ١ا ًٍیؽٟ إ ٠ً ٗپفن)

 تِٞیق ٛیىت(

ٝٙ+١ا +یٚ خ٘غ تىت٠ ٌؽٛؽ .ؼـایٚ -ایٚ ؼـن تىیاـ خ٘غ تٌاـ ـكت٠ .ٗی تٞاٙ اٌاـٟ ًفؼت٠ ًٔ٘اتی ٠ً تا +ات 

هثْ اق تؽـیه خ٘غ ١اـٝ پیؽا ًٜٜؽ ٝٗلفؼ آ٢ٛاـا تٜٞیىٜؽؼـن خ٘غ ٌٗىف١ٖ ؼاـیٖ .ایٜاـٝ ت٠ ؼاًٛ آٗٞقإ   

 ؼـ ایٚ ؼـن ِلت تفتف آٗٞقي تؽیؽ .

 تكـٍ ٗفؼ ;ِٝلی

 ٌٗ٘ٚ اوٖ ٝ ِلت خاتدا ٌٞٛؽ

 ٗی تٞاٛیؽ ت٠ ٗتضاؼ١ا ؼـن اٌاـٟ ًٜیؽ

 ٗظٔٞٗیت ٝ-ٗاؼی ٝٗؼٜٞی-ٍٗفم ٝ ٗـفب-غٞاب ٝ تیؽاـ-ٌة ٝ ـٝق -كاـوی ٝػفتی-ؼاـ ٗتضاؼ ٛؽاـ .ٌؼف ٝٛثف

ظآ٘یٚ .ؿفٝب ٝعٔٞع.كاـوی ٝ ؿیف كاـوی )آثت٠ ٗٚ ؼٝ ٠ً٘ٔ ٠ً ٗتضاؼ ١ٖ ١ىتٜؽ ٝ ؼـ ًٜاـ ١ٖ ١ىتٜؽ ُلتٖ 

 تیٚ آ٢ٛا ػالٗت ٗتضاؼ تِؿاـٛؽ .١ٝ٘سٜیٚ ًٔ٘اتی ٠ً ٗتفاؼف ١ٖ ١ىتٜؽ تیٍٜاٙ ػالٗت ٗىاٝی تِؿاـٛؽ (

.........-تاغیف;ؼـَٛ -ٗثْ :اـقي ;ا١٘یت.تكـٍ;ػظیٜی  

تا  -تٌاْٗ .ً٘اّ .ٌْٗ٘.ًاْٗ ."غاٛٞاؼٟ ١ا.اٌاـٟ ًفؼ.ٗثْ تٌ٘یْ ؼـایٚ ؼـن ت٠ ١ٖ

تؼآیق .ٗٞٓق .......زٞٙ قیاؼ ١ىتٜؽ غٞؼتاٙ پیؽا ًٜیؽ .ٝ ؼـضیٚ غٞٛؽٙ ت٠ ؼاًٛ آٗٞق تِیؽ ٝآ٢ٛا ١ٖ "ٓیق

 ًٔ٘ات ١ٖ غاٛٞاؼٟ ١ایی ٠ً تٔؽٛؽ ٝهثْ اق تؽـیه ٌ٘ا اٛدإ ؼاؼٛؽ تِٜؽ تا ٌ٘ا ؿٔظ یا ؼـوت آٙ ـا تِٞییؽ

 ٝـا١ٜ٘ایی ًٜیؽ

خ٘غ یا -غٞیً (اٌاـٟ ٌؽٟ.ت٠ ؼاًٛ آٗٞق تِیؽ ٠ً ٜٗظٞـًی ١ىت . زٜؽٕ ٌػُ -ؼـایٚ ؼـن ت٠ ض٘یف )ٝی 

 ٗلفؼ

 ؼـ ِلط٠ آغف غظ ؼٕٝ ًٜای٠ ؼاـیٖ اقپای ؼـ آٝـؼٟ تٞؼ.ًٜای٠ اق ٛاتٞؼ ًفؼٙ.یا ٛاتٞاٙ ًفؼٙ



 ؼـ غظ وٕٞ غاٗٞي ٍٛىت٠ .ًٜای٠ اق وٌٞت ًفؼٙ

پفویؽٙكؼْ ٗپفن اق ّٗؽـ   

 ِط٠ آغف غظ ؼ١ٖ

1ؼٝخ٠ٔ٘ ؼاـؼ .ؼ١ػؽا خٞاب ؼاؼ   

خ٠ٔ٘ .)اِٞات(1ت٠ٔ   

خ1٠ٔ٘ -ٗؼیٚ ُلت  

خ1٠ٜٔ٘ٗاؼا-اوتاؼ  

1ٗیػٞا١یؽ   

1تفایتاٙ تػٞاٖٛ   

 ٌؼف ؼـن ؿكّ اوت

ٗلؼّٞ-تیت اّٝ ؼـؼ ػٍوی   

ٗلؼّٞ-ق١ف ١دفی   

ٗلؼّٞ-ؼٓثفی   

ٗٚ-٢ٛاؼ ًْ ٌؼف ایٚ ؼـن   

3ٝ4تیت   

ی٠ ت٠ ًاـ ـكت٠ؼـ ایٚ ؼٝ تیت تاال .تٍث  

ٍٗث٠ ت٠-ق١ف  

ٍٗث٠-١دفی   

تٔػی-ٝخ٠  
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 ًٔث٠ ٍٗث٠

ٍٗث٠ ت٠-ُؽایی  

كویف تی زیك-ٝخ٠  

 ١٘سٞ ضاكظ

ٍٗث٠-ٗٚ   

ٍٗث٠ ت٠-ضاكظ  

ؿكیة تٞؼٙ-ٝخ٠  

 هاكی٠ ٝـؼیق ١ٖ ٍٗػُ ًٜیؽ.

 تاقُفؼاٛی تاـاٙ

 غٌٞا اٛاٙ ٠ً اهلل یاـٌاٙ تی          ت٠ ض٘ؽ ٝ هْ ١ٞاهلل ًاـٌاٙ تی

 

ٛی ٠ً غؽاٝٛؽ ١٘ؽٕ اٛاٙ اوت ٝ ًاـ١ایٍاٙ تا ؾًف ٝ وتایً غؽاٝٛؽ اٛدإ ٗی ٌٞؼغٞي ت٠ ضاّ ًىا  

 

 غٌٞا اٛاٙ ٠ً ؼایٖ ؼـ ٛ٘اقٛؽ           ت٢ٍت خاٝؼاٙ تاقاـٌاٙ تی

 

غٞي ت٠ ضاّ ًىاٛی ٠ً ت٘إ ًاـ١ایٍاٙ ـا  تا ؾًف غؽاٝٛؽ اٛدإ ٗی ؼ١ٜؽ ٝ ٗؽإ ؼـ ضاّ اٛدإ ًاـ ١ای ٛیي 

٠ ت٢ٍت ٝ ت٢فٟ تفؼٙ اق ٛؼ٘ت ١ای اٙ ، ؼـ ایٚ ؼٛیا ًاـ ١ای غیف ٝ ٛیي تىیاـ اٛدإ ٗی ١ىتٜؽ ٝ تفای ـكتٚ ت

 ؼ١ٜؽ

 

 غؽاٝٛؽا ت٠ كفیاؼ ؼٖٓ ـن ًه           تی ًه تٞیی ٗٚ ٗاٛؽٟ تی ًه

 



 غؽاٝٛؽا ًٌٖ٘ ًٚ تٞ ٠٘١ ی اٛىاٙ ١ای ٠ً ت٢ٜا ١ىتٜؽ ً٘ي ٗی ًٜی ، ٜٖٗ خكٝ ١٘اٙ ١ا ١ىتٖ

 

 ٠٘١ ُٞیٜؽ عا١ف ًه ٛؽاـٟ            غؽا یاـ ٠ٜٗ ز٠ ضاخت ًه

 ًْ ٗفؼٕ ٗیِٞیٜؽ ٠ً عا١ف ١یر ًه ـا ٛؽاـؼ اٗا غؽا ؼٝوت ٝ ٠٘١ ی ًه ٗٚ ٝ ٗٚ ؼیف ز٠ ٗیػٞا١ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ؼـن یاقؼٟ

 

 تطٔیْ ؼـغت ػٖٔ )تٍثی٠(

 ضاً٘ی ـا ;ؼق ایٜدا ـا ت٠ ٗؼٜی ت٠

ًٜای٠ اق آٗاؼٟ ٌؽٙ-تاـولف  

تی ِثف-ؼاٍٜٛ٘ؽ -ـٝا٠ٛ-خىت ٝ خٞ -ؼٟ;ُلت ًُٝٞٔ٘ات .ؿیف وا  

 ٗفًة;وفاٛدإ

 

 ؿآة ٌؼف ;ٗثٜٞی

خ5٠ٔ٘تیت اّٝ   

تٍثی٠ ٝعٜك )عٜك ٠ً٘ٔ ی ت٠ ٗؼٜا ی ٝاهؼی ت٠ ًاـ ِٛفكت٠ اوت(-ایٚ تیت   

خ3٠ٔ٘تیت ؼٕٝ  

ت٠ ٗؼٜی ١ىتی-ٗؼٜی ای'كؼ٢ٔای ایٚ تیت :ـكت٠ ای  

ٗىٜؽ-تی تاـ ٝتف   

 تیت وٕٞ

خ4٠ٔ٘  

وطاب-ب تٍثی٠ ت٠ آكتا  



كؼْ ضؿكی ٌؽ2ٟ  

 تیت ز٢اـٕ

خ2٠ٔ٘  

 ؼـایٚ ٌؼفٗتضاؼ :ِٞـت ٗتضاؼ ویفت

تف یؼٜی غٌٍی ٗتضاؼ تطف)ؼـیا(-ظا١ف ٗتضاؼ تاعْ   

-ػٖٔ ت٠ ز٠ زیك١ایی ٗاٜٛؽ ٌؽٟ اوت؟ؼـغت)ٝخ٠;پفتاـ تٞؼٙ(وطاب)ٝخ٠;پفتاـ تٞؼٙ(تطف)پفتاـ تٞؼٙ'ؼـایٚ ٌؼف 

ٛٞـاٛیت(-پفآب تٞؼٙ(آكتاب )ٝخ٠;ؼـغٍٜؽُی   

غاٛٞاؼٟ : ١ٖ  

والٗت-وآٖ-ؤیٖ  

-ت٘ىػف  

توایا-تاهی-توا  

تؼدة-ٗتؼدة-ػدایة-ػدیة-ػدة  

 

 وایف تٞضیطات ایٚ ؼـن

 ؼـ ایٚ ؼـن ت٠ ٗىٜؽ ٝ ٗىٜؽآی٠ ٝكؼْ اوٜاؼی قیاؼ اٌاـٟ ًفؼ.ٗاٜٛؽ

 تا ضاال ؼیِف تفایً ػاؼی )ٗىٜؽ(تٞؼ

 ایٚ ؼیؽاـ١ا تفای٠ ٗط٘ؽ خآة )ٗىٜؽ(تٞؼ

(تٞؼآكتاب ؼـ ضاّ ؿفٝب )ٗىٜؽ   

 ًٜای٠ :

 ٗط٘ؽ )٢ٛاؼ(ضىاتی )هیؽ (غىت٠ ٌؽٟ تٞؼ .ًٜای٠ اق قیاؼ غىت٠ ٌؽٙ



 ٗط٘ؽ ؼًٓ تفای ًٞز٠ ١ای و٘فهٜؽ تَٜ ٗی ٌؽ

 ؼّ تَٜ ٌؽٙ ًٜای٠ اق ٛاـاضت ٝآقـؼٟ ٌؽٙ

 اق ؼاًٛ ز٠ غٞاٛؽی ٝتاغٞؼ ز٠ ؼاـی ؟

 تاغٞؼ ز٠ ؼاـی ًٜای٠ اق اق ؼاًٛ ٝػٖٔ تاًٜٞٙ ز٠ ك٢٘یؽی ؟

 ًٔ٘ات ؿیف واؼٟ:

ُلت ُٝٞ-ؼاٍٜٛ٘ؽ-خىت ٝخٞ-قاؼُاٟ-ؼاًٛ   

 ًٔ٘ات ٗفًة :

ٓثػٜؽ-غٞي ضاّ -وف ٌٜان -ًاـٝاٙ وفا -ؼّ تَٜ-١یداٙ اِٛیك -ؼّ پؿیف   

 اِٞات :

 ٗا ٌااهلل )آٛس٠ ٠ً غؽا غٞاوت (

 اٙ ٌااهلل)اُف غؽا تػٞا١ؽ(

 تؽـه٠ ٗتضاؼ اوتوثاّ

 

 تاقُفؼاٛی ؼـغت ػٖٔ

 ؼـغت ػٖٔ

 

ٛاؼاٙ ایٚ ؼـغتی ٠ً تٞ ت٠ ؼٛثآً ١ىتی ١٘اٙ ػٖٔ ؼاًٛؼاٍٜٛ٘ؽ تا غٜؽٟ ُلت : ای   

 اوت .

 

 تٞ ت٠ ؼٛثاّ ِٞـت ٝ ظا١ف ـكتی ای اٛىاٙ ٛاؼاٙ  ٝ زٞٙ ت٠ ظا١ف تٞخ٠ ًفؼٟ ای اق ٗؼٜی ٝاهؼی اٙ ؼٝـ ٌؽی .



 

 ُا١ی اٙ ـا ؼـغت ٛاٗیؽٛؽ ٝ ُا١ی اكتاب ٝ ُا١ی اٙ ـا  ت٠ ؼـیا غٞاٛؽٙ ٝ ُا١ی اٙ ـا ت٠ اتف ٛاٗیؽٛؽ .

 

ىی ٠ً تٞٓیؽات تیٍتف ؼاٌت٠ تاٌؽ ٝ اثاـ تیٍتفی ؼاٌت٠ تاٌؽ ً٘تفیٚ  اثف اٝ ـویؽٙ ت٠ خاٝؼاِٛی اوتً  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

12ؼـن   

 ای والٖٗ)١ىتی(

 ای وفٝؼٕ)١ىتی(

 ای ٢ِٛثاٙ ٝخٞؼٕ)١ىتی(

 ای ؿٖ٘ تٞ )١ىتی(

 ای ٌاؼی إ تٞ )١ىتی(

١ا ٜٗاؼا ضىاب  خ٠ٔ٘ ٠٘١ تفای←ٗای٠ ی آقؼی إ تٞ ....)١ىتی(ای ٝعٚ!

 ٗی ٌٞؼ =ؼـایٚ هى٘ت ١ٖ تضاؼ ١ٖٝ تٍثی٠ ؼاـیٖ >

 

 ای ؼٓیْ قٛؽا تٞؼٙ )١ىتی(

 ای وفٝؼ ِاؼها٠ٛ )١ىتی(

ؼٓیْ قٛؽٟ تٞؼٙ )١ىتی ( ای  

 خاٙ پٜا١ی خاٝؼا٠ٛ )١ىتی(

ـكت٠ تٌاـ تٍثی٠ هى٘ت ؼـایٚ= ٌٞؼ ٗی ٜٗاؼاضىاب خ٠ٔ٘ ١ف تفای←ای ٝعٚ!  

 ٝخ٠ تٍثی٠ ;تی ـیا ِٝاؼها٠ٛ تٞؼٙ

 

 

> تٞؼٙ وفوثك=ٝخ٠←١٘سٞـٝیً ؼـ ت٢اـاٙ )١ىتی(  

>تػً قٛؽُی= ٝخ٠←١٘سٞ خاٙ ؼـ ١ف تؽٙ )١ىتی(  

>تٞؼٙ غٌٞثٞ=ٝخ٠←ٗثْ تٞی ػغف ُْ ١ا )١ىتی(  



> تٞؼٙ وثك وف=ٝخ٠←ٗثْ وثكی ز٘ٚ ....)١ىتی(  

ٗی٠ٍ ضىاب ٜٗاؼا ١فخ٠ٔ٘ تفای←ای ٝعٚ   

 ؼـایٚ ًْ ایٚ هى٘ت ٍٗث٠ )ٝعٚ(

 

>قیثایی=ٝخ٠←تی(ٗثْ ـاق ٌؼف ضاكظ)١ى  

>قیثایی=ٝخ٠←ٗثْ آٝاق هٜاـی )١ىتی(  

>اِٛیك غاعفٟ=ٝخ٠←١٘سٞ یاؼ غٞي تفیٚ ١ا )١ىتی(  

>ٝپاى ٓغیق=ٝخ٠←(١ىتی)'١٘سٞ تاـاٙ ت٢اـی   

 ای ٝعٚ !تفای ١ف خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا ضىاب ٗی ٌٞؼ

 ٍٗث٠ ًْ هى٘ت )ٝعٚ(اوت.

 

تٞؼٙ تكـٍ←ٗثْ ؿٖ ؼـ هٔة ٗاؼـ )١ىتی(ٝخ٠  

تٞؼٙ تكـٍ←تی(ٝخ٠ٗثْ ًٟٞ ؿ٠ّ ١ایی)١ى  

 ٗثْ وفتاقاٙ ػاٌن

تٞؼٙ ه٢فٗاٙ←ه٢فٗاٙ ه٠ّ ١ا یی....)١ىتی(ٝخ٠  

 ای ٝعٚ!)تفای ١ف خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا ضىاب ٗی ٌٞؼ (

تاٌؽ ٗی ٝعٚ↑ٍٗث٠ ًْ هى٘ت تاال  

 

 ١٘سٞ آٝاقتٜٔؽی )١ىتی(

ی  اقتٜٔؽی ١ای پاى )١ىتی( ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (
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از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک



 ٝخ٠ ؼـایٚ ؼٝ:قیثایی ٝتكـٍ تٞؼٙ ٝ تا ٝكا تٞؼٙ كٌف ًٜٖ

تاُؿٌتی)١ىتی('ىتی(تاؿفٝـی )١  

 تاٝكایی)١ىتی(١٘سٞ غاى.. )١ىتی(

 ای ٝعٚ )تفای ١ف خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا ٗطىٞب ٗی ٌٞؼ (یؼٜی یي خ٠ٔ٘

 ای ٝعٚ )تفای ١ف خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا ٗطىٞب ٗی ٌٞؼ (یؼٜی ی٠ خ٠ٔ٘

 ای ٝعٚ )تفای ١ف خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا ٗطىٞب ٗی ٌٞؼ (یؼٜی یي خ٠ٔ٘

ٛی٘ایی یا ٛٞ←آة ٌؼف ه  

تٜٔؽی ١ای پاى'غٞي تفیٚ ١ا 'آٝاق تٜٔؽ 'تاـاٙ ت٢اـی 'ٌناوفتاق ػ'،خاٝؼا٠ٛ ای  پٜا١ی خاٙ←تفًیة ِٝلی   

 ١ا ُْ ػغف'ػغف تٞی' آقاؼی ٗای٠'ٝخٞؼ ٢ِٛثاٙ' إ آقاؼی'إ ٌاؼی'ؿٖ٘'وپفؼٕ'ٝخٞؼٕ'والٖٗ←تفًیة اضاكی

ٗفٍ ٗاؼـ'ه٠ّ ه٢فٗاٙ' ١ا ؿ٠ّ ،ًفؼٟ هٜاـی آٝاق'ضاكظ ٌؼف'ٌؼف ـاق' ز٘ٚ وثكی'  

 

ثةو'ٗای٠ ;تاػث  

 زٜؽ ٗغٔة

 تاوالٕ . ٌٛات ٝ تٞضیطات اضاكی ؼوتٞـ قتاٙ كاـوی ؼـن ؼٝاقؼ١ٖ ) ای ٝعٚ(

؛ ️خ٠ٔ٘ ٌث٠️  

ؼـ ًالٕ، ػثاـات یا ًٔ٘اتی ٝخٞؼ ؼاـٛؽ ٠ً خ٠ٔ٘ ٛیىتٜؽ ٝٓی ٗؼٜی خ٠ٔ٘ ـا ؼاـٛؽ ٝ ٛ٘ی تٞاٙ تفای آٙ ٢ٛاؼ ٝ 

 ُكاـٟ تؼییٚ ًفؼ ٠ً ت٠ آٙ ١ا ٌث٠ خ٠ٔ٘ ٗی ُٞیٜؽ.

٠ٔ ؼـ تؼؽاؼ خ٠ٔ٘ یي خ٠ٔ٘ ٗطىٞب ٗی ٌٞؼ.ٌٛت٠؛ ٌث٠ خ٘  

 اهىإ ٌث٠ خ٠ٔ٘ اق ٛظف ٗؼٜا؛

 ٌث٠ خ٠ٔ٘ اٗیؽ ٝ آـقٝ: ًاي، آٗیٚ، ا٢ٓی...



 ٌث٠ خ٠ٔ٘ تطىیٚ ٝ تٍٞین: آكفیٚ، ٗفضثا، ت٠ ت٠...

 ٌث٠ خ٠ٔ٘ ؼـؼ ٝ تاوق: ٝای، اكىٞن، ؼـیؾ...

 ٌث٠ خ٠ٔ٘ تؼدة: ٟٝ، ػدة، ٌِلتا...

ؼا، ق٢ٛاـ، ١اٙ...ٌث٠ خ٠ٔ٘ تٜثی٠ ٝ تطؿیف: ٗثا  

 ٌث٠ خ٠ٔ٘ اٗف: یااهلل، تىٖ اهلل، غل٠...

 ٌث٠ خ٠ٔ٘ اضتفإ ٝ هثّٞ: زٍٖ، هفتاٙ،...

 ٌث٠ خ٠ٔ٘ خٞاب ٝ تّؽین: آـی، آثت٠، ای

ؼاـٛؽ. ٗثاّ؛ "هیؽی"ٌٛت٠: ٌث٠ خ٠ٔ٘ ١ا ؼـ خ٠ٔ٘ اؿٔة ٛوً   

 اكىٞن ؼٝوتاٙ ١ِ٘ی پفاًٜؽٟ ٌؽٛؽ.

️ٜٗاؼا️  

ٛإ ؼاـؼ. ٍٛا٠ٛ ١ای ٛؽا ػثاـت اٛؽ اق؛ "ٜٗاؼا"تكٛیٖ، آٙ ًه یا زیك، ١فُاٟ ًىی یا زیكی ـا ِؽا   

ؼـ اّٝ ٜٗاؼا؛ ای غؽا "ای"  

ؼـ اّٝ ٜٗاؼا؛ یاـب "یا"  

ؼـ اّٝ ٜٗاؼا؛ ایا ٗٔي ایفاٙ "ایا"  

ؼـ اّٝ ٜٗاؼا؛ آی آؼٕ ١ا "آی"  

ؼـ آغف ٜٗاؼا؛ غؽاٝٛؽا "ا  "  

 ٌٛت٠؛ ٜٗاؼا ٛیك ٛٞػی ٌث٠ خ٠ٔ٘ اوت.

١ٖ ٌث٠ خ٠ٔ٘ ١ىتٜؽ؛ ٟٝ، آٟ، ت٠ ت٠، ) ت٠ ایٚ ٝالٟ ١ا ِٞت ١ٖ ٗی ُٞیٜؽ( "اِٞات"ٌٛت٠ :  

 

 ؼـن اكالعٞٙ



(ت٠ ٗؼٜی ت٠ ؼـایٜدا←ـا-ٗتٖ٘← تٞ) ـویؽ ـٛدی ز٠ تٞ ت٠ ٗٚ اق←اق ٗٚ ز٠ ـٛح آٗؽ تٞـا   

ٛفویؽ-ٗتٖ٘← ٗٚ ت٠-ٗتٖ٘←اكالعٞٙ ُلت :اق تٞ   

ٗىٜؽ← تؽتف-ٗتٖ٘← ایٚ- اضاك٠ ضفف←ٝٓیٌٚ تفای ٗٚ اق   

ٗضاـع كؼْ← تىتایؽ. ٗلؼّٞ ←ٗفا( ٢ٛاؼ) خا١ٔی ـتظ ضفف←٠ً   

ٛاٗؼٕٔٞ ٌػُ ت٠ اٌاـٟ تفای اوت ای ٠ً٘ٔ←كالٙ   

خا١ْ- خا١ٔیت- خ٢آیت- خ٢ْ←١ٖ غاٛٞاؼٟ   

 تطٔیْ ؼـن اكالعٞٙ ٝٗفؼ خا١ْ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (
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ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 ؼـن ویكؼٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

دسس ّای آصاد ایستگاُ اًذیطیذى ٍ دسًگ کشدى ٍ آفشیذى است. ایي فػل فشغتی است تا 

ٍ ًیاصّا  داًص آهَص ٍ هعلّن بِ یاسی ّن بِ فشاخَس رٍق ٍ عاللِ، دلبستگی ّای فشٌّگ بَهی

 کِ دس دیگش دسس ّابِ چطن ًیاهذُ اًذ ، هطالبی باصگَ کٌٌذ. ٍ بایستِ ّایی

آهَصگاساىّذایتًٍظاستباداًص آهَصاىدسسیهادُتَلیذتَاًاییپشٍسش-1

کتابتألیفٍساصهاًذّیدسخاًَادٍُداًص آهَصاىتعاهلاصگیشی ُبْش-2

بَهی ّایسٌّتٍسسَمٍآدابّایجلٍَُفشٌّگیًوَدّایاصبشخیباآضٌایی-3

صًذگیهحلفشٌّگیٍعلویضخػیت ّای بیطتشضٌاخت-4

تحلیلًٍمذٍتفکشاصٍ بْشُ گیشی بٌذًَیسیتَاًاییپشٍسش -5

: آزاددرستًلیدهایريش

:ضَدهیپیطٌْادصیشضْایسٍاصیکیآصاددسستَلیذًٍَضتيبشای

.ًوایذالذامآصاددسستَلیذبشایفشدیٍهستملغَستبِآهَصداًصّش (1

.ًوایٌذالذامآصاددسستَلیذبشایگشٍُافشادتوامهطاسکتباٍگشٍّیغَستبِآهَصاىداًص(2 

 )کالسهعلنّسّبشیٍساٌّواییباکالسًظشّایهجوَعِ(کالسدسدسستَلیذ(3 

، «هحل صًذگی»هَضَع ًَضتِ:  .بشدبْشُبٌذًَیسیدسًص آهَصاىداتَاًوٌذیاصتَاىهیآصاددسستَلیذدس

سسَم،ٍآدابهحل،جغشافیاییٍضعیتهثالًکلی است ٍ بایذ بِ هَضَعات کَچکتش هحذٍد ضَد. هَضَع خیلی 

بٌذ یکتَاىهییکّشهَسددسکِّستٌذتشیکَچکهَضَعچْاس،هٌطمِآىخاظ  غزاّایٍهٌطمِصباى

ًَضتيبِالذامسپسًوایٌذ،  هطخعساخَدهتيچْاسچَبتاکٌذکوکآهَصاىداًصبِهعلّناستالصم .ًَضت

تَضیحساهحلجغشافیاییٍضعیتاٍّلبٌذکِباضذبٌذضاهل سِتَاًذهیًَضتِ،چْاسچَبًوًَِ،عٌَاىبِ .کٌٌذ

پیص ساصهاى ضْایسٍاصهی تَاى هتيتذٍیيدس.کٌذبیاىساهٌطمِسسَمٍآداب سَمبٌذٍصباىدٍمبٌذدّذ؛

فعّالیت ّا با سًٍذ طشاحی دس طشاحی فعّالیت ّای ًَضتاسی ًیض تطابك .بْشُ بشد هغضیباسشٍپشداصیبذیعِ ،دٌّذُ

کتاب ضشٍسی است.

ابتداییمقطع  در روش تولید درس آزاد فارسی
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ی  ٍیي هالک اىپر ْر ت ی  – ( ) )یسد ( هحود هقیو

و ریً  ْیِ ایي جسٍُ ها را یا ی کِ در ت ًا وکار یّ  دٍَ تا تشکر از تواه  ًد
:آقایاى 

ثر :  ٍیي ا ی   تد –( )  اهیدیِهحسي سَق

ی  ی   ه - رضا احودی عل –()هْاتادسعَد اکراه
ّری حثیة  هیِ  ) طا (ارٍ

حین دکتر  یر لْل اتاد  (  عثدا ُ  استاد )هْ شگا شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ثسٍار(   رضا  (  حیدر کردی    -)س )تاغولک 

ی اشو تر اهیي  )اهیدیِ (   حسیيّ  قاى  –دک –ّد

ا نّ  ::خًا

ن ًا حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ (-آق قال ): ى -گلستاى     -سیا

ًژاد  ر ِ اکث (   -(  ساری) اْل یس ثر ری  -حویدُ اسدزادُ )ت ترا تاق ی    - )فارس  (هی ی صادق ای ی تات َت (ط ْر  ش  )ْت

ی  ی  -( )هشْد هعصَهِ خیاه یرا دشت (  -)ارٍهیِ ( حو ی َت ٌج خراساى  ی ) ام سلیو ِ عطری -اْل ( افسًا َر ًیشات (

n…mr-

از  .ٍ تا تشکر  فراٍاى  اى تَد  ٍیي ایي هجوَعِ تِ عْدُ ایش ی کِ تد اب آقای  هحسي سَق اى  ٌج تسرگَاره ار ّوک

امید آيرود 

ي مدرس ديرٌ ضمه خدمت فرهىگیانسرگريٌ آمًزشی
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 والٕ تطٔیْ ؼـن ػٖٔ ٝػْ٘

٢ٛاؼ←ؼًٝه  

ٗلؼّٞ←ؼٟ ـٛح تی٢ٞ  

ٗلؼّٞ←وؼی تی كایؽٟ   

ٗاضی← ًفؼٛؽ كایؽٟ'تفؼٛؽ   

' ٗاضی← ٌٝٛفؼ آٗٞغت'اٛؽٝغت ٝٛػٞـؼ   

خ6٠ٔ٘تؼؽاؼ ؼٝخ٠ٔ٘ ؼـ ؼٝغظ اّٝ   

↓تیت اّٝ   

ٗضاـع كؼْ← غٞاٛی هیؽ←زٜؽاٙ   

٠ً ٝكتی ٗؼٜی ت٠ ایٜدا ؼـ←زٞٙ   

خ3٠ٔ٘ تیت ایٚ- ١ىتی←ٛاؼاٛی )ٗىٜؽ (كؼْ ضؿكی '....  

▼تیت ؼٕٝ  

كؼْ ضؿكی ("ٞؼ ٠ٛ ؼاٍٜٛ٘ؽ )تٞؼ٠ٛ ٗطلن ت  

ضؿكی كؼْ← اوت( ِلت) زٜؽ ًتاتی تفاٝ'زاـپایی  

خ3٠ٔ٘ایٚ تیت   

▼تیت وٕٞ   

٢ٛاؼ←آٙ ت٢ی ٗـك   

ٗلؼّٞ←-ػٖٔ ٝغثف   



ضؿكی كؼْ←ؼكتف )اوت (  

واؼٟ ؿیف(ِلت) كایؽٟ+ تی←تی كایؽٟ   

 تٞخ٠ تٞخ٠

ٛیىت اوٜاؼی ١ا آٙ ٗؼٜی ؼٓیْ ت٠ اوت كؼْ←3 ٝؼـتیت ٛیىت كؼْ←1ؼـ تیت   

 ٛاؼاٛی : ٛاؼاٙ ٗىٜؽ /ی : كؼْ ـتغی ٝ ٢ٛاؼ

 تیت وٕٞ كؼْ ـتغی ٛؽاـؼ

 زٞٙ ػْ٘ ؼـتٞ ٛیىت

 زغٞـ ؟

 ٛیىت ؼـ ایٜدا ت٠ ٗؼٜی ٝخٞؼ ٛؽاـؼ ٗی تاٌؽ په كؼْ ـتغی ٛیىت

 اوتٚ تٞؼٙ ٌؽٙ ٍُتٚ ٝ ُفؼیؽٙ اُف ت٠ ٗؼٜای ٌؽ تاٌؽ كؼْ ـتغی اوت

ٖ اوت واتواً ت٠ آٙ ٗلؼّٞ تا ٝاوغ٠ ٗی ُلتٜؽضفف اضاك٠ اُف هثْ اق ٠ً٘ٔ آٗؽ آٙ ٠ً٘ٔ ٗت٘  

ضویوت-تطوین -ضواین-ضوٞم -تطوین-ضن -١ٖ غاٛٞاؼٟ :ٗطون   

 

 ایٜٖ تطٔیْ ؼـن ػٖٔ ٝػْ٘

 ػٖٔ ٝ ػْ٘

 ؼاًٛ تیٍتفی ت٠ ؼوت تیاٝـیٖ ٝ تیٍتف ؼـن تػٞاٛیٖ تا ٝهتی ٠ً اٗٞغت٠ ١ایت ػْ٘ ٌٜٛی ٛاؼاٛی .

 

تٞ ٗاٜٛؽ ز٢اـپایی ١ىتی ٠ً تف ـٝی اٙ تاـی اق ًتاب اوت .اوٖ تٞ ٠ٛ ؼاًٛ ٜٗؽ اوت ٠ٛ ٗطون ت٠ٌٔ   

 

 اٙ تی  ػوْ تفایً كفهی ٛ٘ی٠ٌٜ ٠ً تاـي ؼكتف تا٠ٌ یا ١یكٕ .



ؼـن ز٢اـؼٟ

 

 

 تطٔیْ اتیات ؼـن ز٢اـؼٟ

 

خ٠ٔ٘ ؼاـؼ4تیت اّٝ   

یي غثفی یي ٌث٠ خ٠ٔ٘-ؼٝاٗفی   

 

(ٗلؼّٞ) ًٜای٠←یاػٔی   

ٗىٜؽ←زٍٖ اٛتظاـ ١٘ت تٞ ،  

٢ٛاؼ←ؼیٚ ١ٝ٘ت   

غثفی ٝكؼْ اوٜاؼی كؼْ←اوت   

 ّٗفع ؼٕٝ تیت اّٝ )تٍػیُ(

 تیت ؼٕٝ

( ضؿكی ٢ٛاؼ← تٞ)هیؽ←كفؼا  

٢ٛاؼ←ًٞز٠ ١ای ٢ٌف  

ٗىٜؽ←ٗیؽاٙ خَٜ تٚ ت٠ تٚ ٝتاٛي تاتٚ   

(غثفی خ2٠ٔ٘) اوٜاؼی كؼْ←اوت   

خ٠ٔ٘ غثفی3تیت وٕٞ   

 تٞ )٢ٛاؼ ضؿكی(

ـتغی ضفف←ٝ  



ٗىٜؽ←ـٌٝٚ   

ؼیاوٜا كؼْ←ٌٞؼ   

٢ٛاؼ←١ٞا  

 تٌٔیق ٢ٌف غاعفٟ ١ای تٞ )٢ٛاؼ(

ٗىٜؽ←ـٌٝٚ  

اوٜاؼی كؼْ←اوت   

 ؼـایٚ تیت ًٜای٠ تٌاـ ـكت٠

4تیت   

غثفی'غثفی 'و٠ خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا  

ٗثآـ٠'تٍػیُ'ایٚ تیت تٍثی٠  

ٜٗاؼا←ؼـیا هٔی   

٢ٛاؼ←ٛإ تٞ   

٢ٛاؼ←تاـیع  

آی٠ ٗضاف←ٛإ تٞ  

ٗىٜؽ←آٌٚ   

اوٜاؼی كؼْ←اوت   

14تطٔیْ اتیات ؼـن    

خ1٠ٔ٘ای ٝعٚ   

 والٕ ٗٚ ١ىتی خ٠ٔ٘ ؼٕٝ
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 ؼـ تطٔیْ ؼـن ٝعٚ ُلتٖ ٝعٚ آغف تیت ١ا  تفای ١ف خ٠ٔ٘ ٜٗاؼا ضىاب ٗیٍٞؼ

 

 اؼ٠ٗ تطٔیْ

ِٝلی تفًیة←ؼالٝـ ٗفؼی   

اوٖ) ِٝلی←ً٘اٛؽاـ ایفاٛی  

 +ی;ِلت(

 تٞاٙ;خاٙ

؟←خَٜ تط٘یٔی  

ِٝلی←اتٞٗثیْ كفوٞؼٟ  

ِٝلی←ؼٌ٘ٚ تؼثی  

قٗاٙ هیؽ←كٞـا   

لیِٝ←ٌة پاییكی   

 تٞاٙ;هؽـت

ِٝلی←ًٞی ؾٓلواـی  

 ٢ٌف ;ؼیاـ ٛاتٞؼ غٞا١ؽ ٌؽ )آیٜؽٟ(

 ؼـیا هٔی )ٍٗث٠(١٘سٞٙ )اؼات(ؼـیا )ٍٗث٠ ت٠ (غفٌٝاٙ )ٝخ٠ تٍثی٠(تٞؼ

تٍثی٠'تٍػیُ' ٗثآـ٠←آغفیٚ تیت   

 ؼـیا هٔی !ٜٗاؼا

ٗثآـ٠←ت٠ ٝوؼت ؼـیاوت ٛإ تٞ   

 ؼـ تكـُی اؿفام ًفؼٟ



تفتف ِلت←ًٞتاٟ تفیٚ   

خ٘غ←ٗفؼٕ   

٢ٛاؼ←ـیا هٔیؼ  

ٗوؽاـ هیؽ←ٌؽت   

ٗىٜؽ←قغ٘ی   

اوٜاؼی كؼْ←ٌؽ  

 تفن;تفؼیؽ

پیؽا ًٜیؽ. اضاكیٝ یي تفًیة  ِٝلیتفای خا١ْ یي تفًیة   

 ٗفؼخا١ْ; ِٝلی

اوٖ←ِلت+ی  

اوٖ←خا١ْ+ی  

 ٗفؼٗاٙ خا١ٔی ;)اضاكی(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ٝعٚ ٌؼف تطٔیْ  

 

تا2تیت اّٝ : تؼؽاؼ خ٠ٔ٘   

 هآة هغؼ٠

 ٢ٛاؼ ٗا ٝ ٠٘١

 غاى پاى ِٝلی

ؼتىتاٙ ِٝلی ایٚ  

 .ؼتىتاٛیٖ ایفاٛیٖ هاكی٠

: تؼؽاؼ خ٠ٔ٘ ؼٝ تا 2تیت   

 تٍثی٠

 ٢ٗفتاٛی ٗفؼٕ تا ٝعٚ ٗاٜٛؽ ٢ٗفتاٛی خىٖ تا خاٙ

 تا ضفف اضاك٠ / ١ٖ : ٗتٖ٘

 ٠٘١  : ٢ٛاؼ

 ٢ٛاؼ ٗی٠ٍ ٗا

 تفای ١ف ؼٝ ّٗفع

خىٖ تا خاٙتٍثی٠ ؼٝ تا ؼاـٟ یٌی ٗفؼٕ ت٠ تفاؼـ ٝ ؼیِفی ٢ٗفتاٛی ٗفؼٕ تا ٝعٚ ٗاٜٛؽ ٢ٗفتاٛی   

 تیت وٕٞ تؼؽاؼ خ٠ٔ٘ ؼٝ تا اـای٠ تٔ٘یص

 اٌفف ْٗٔ اضاكی اٛدة ْٗ٘ اضاكی یاؼُاـ هؽیٖ اضاكی ت٘إ ْٗٔ كي ًٜٖ ِٝلی هاكی٠ ؼٝـاٛیٚ

 ق أ١ْ ای٘اٙ ـٝی ١ٖ ـكت٠ ٗىٜؽ



تا ٝعٚ ٗا .ٗاؼـ ٗا .ٗاؼـ غٞیً اضاكی ـا ٢ِٛثاٛی كي ًٜٖ 2تیت ز٢اـٕ :تٍثی٠ ٝعٚ ت٠ ٗاؼـ تؼؽاؼ خ٠ٔ٘ 

لؼٞٓی ٛیه ٛوًٍ ٛ٘یؽٖٝٛ ٢ٛاؼ ٝعٚ ٗا ٝٗا.٢ِٛثاٛیٖ هاكی٠ٗ  

تا تٔ٘یص ٝخٞؼ ؼاـٟ ز٠ٌٛٞ ش ـتظ .٢ٛاؼ ضة ٝعٚ .ٝ ٗا هاكی٠ ای٘اٛی2ٖتیت ٌٍٖ :تؼؽاؼ خ٠ٔ٘   

 تیت ١لتٖ :٢ٛاؼ ؼٌٜ٘ی ٝ ٗا.اـای٠ ًٜای٠ تیلٍاٛیٖ .ـایِاٙ هیؽ .تؽای ضفف اضاك٠ .ٝعٚ ٗتٖ٘

 ُف ضفف ـتظ

اضاك٠ ٛٞ ٌتٖ ؿٔظ اوت ت٠ٌٔ ضفف ـتظ اوت ٝ ضة ٢ٛاؼ ٗی ٌٞؼ ضن تا ٌ٘ا اوت تاق  ٗؼؿـت ٗٚ ز٠ٌٛٞ ـا ضفف

 ١ٖ ٗؼؿـت ٗی غٞا١ٖ ٝ وپاوِكاـٕ اق ٌ٘ا  تّطیص ٌؽٟ آٙ ـا ٗی كفوتٖ

تیت ١لتٖ :٢ٛاؼ ؼٌٜ٘ی ٝ ٗا.اـای٠ ًٜای٠ تیلٍاٛیٖ .ـایِاٙ هیؽ .تؽای ضفف اضاك٠ .ٝعٚ ٗتٖ٘ .ٛظفتٞٛٞ 

 ٗیلفٗاییٚ

ؽا ًفؼٙ ٛیه؟ اوتؼاـٟ ؟ًٜای٠ ت٠ ٗؼٜی ك  

ًٜای٠ ١ٖ ؼـ ٗؼٜی ٝاهؼی ٝ ٛكؼیي غٞؼ تایؽ ٝخٞؼ ؼاٌت٠ تاٌؽ ١ٖ ؼـ ٗؼٜای ؼٝـ ٗثالً اٍِٛت ؼـ ٛ٘ي قؼٙ ٗی٠ٍ 

ٝاهؼاً اٍِٛت ـا ؼـ ٛ٘ي ُؿاٌت ٝ ؼـ ٗؼٜی ؼٝـ یؼٜی آٗاؼٟ غٞـؼٙ ؿؿا ٝٓی خاٙ. پاٌیؽٙ ٗی تٞاٛؽ ؼـ ٗؼٜی 

یؼٜی كؽاًاـی ٝ ایٚ ٗؼٜا تفای ایٚ تف ًیة ؿٔظ اوت اٗا اكٍاٛؽٙ  غٞؼي تاٌؽ ٗىٔ٘اً ٠ٛ ٝٓی ؼـ ٗؼٜای ؼٝـ

 اوتؼاـٟ تثؼی٠ ٗی ٌٞؼ

تا إؿ٘اْ ٗدثٞـاً ُٝف٠ٛ ؼـ ًتات٢ای تالؿت ًٜای٠ ٛیاٗؽٟ آثت٠ ٌایؽ تؼضی آٙ ـا ًٜای٠ تؽاٜٛؽ ٝٓی تا تؼاـیق 

اؼتی تٞؼٟ تاالخثاـ ًتات٢ای  ًٜای٠ قیاؼ ١٘ػٞاٛی ٛؽاـؼ تٜؽٟ زٞٙ ـوا٠ٓ ؼًتفی إ ؼـ ٗٞـؼ وثي ٌٜاوی ٝ ٛوؽ

 كاـوی ٝ ػفتی ٝ تؼضی ًتة غاـخی ـا غٞاٛؽٕ ٝٓی تفای وغص ؼاًٛ آٗٞقاٛتاٙ ًٜای٠ تٌِٞییؽ ٌٍٗٔی ٛؽاـؼ

كفٗٞؼیؽ ٝٓی ت٢ت اوت تِٞییؽ ٗداقاً اٗا زٞٙ تٍثی٠ خاٙ ٝ ؼّ ت٠ تؿـ ٌؽٟ ٝ ٍٗث٠ ت٠ ٗطؿٝف اوت ٝ هفی٠ٜ 

ایٚ خ٠ٔ٘ ؼهت ًٜیؽ ُْ غٜؽیؽ ُْ ٛ٘ی غٜؽؼ ت٠ٌٔ ٌٌٞكا ٗی ٌٞؼ  ِاـك٠ ٝخٞؼ ؼاـؼ اوتؼاـٟ ِطیص تف اوت ت٠

ت٠ غٜؽیؽ ؼـ ایٚ خ٠ٔ٘ اوتؼاـٟ تثؼی٠ ٗی ُٞیٜؽ ٝ زٞٙ ٍٗث٠ ت٠ ٗطؿٝف اوت اوتؼاـٟ ٌٜٗی٠ ١ٖ ؼـ خ٠ٔ٘ ٝخٞؼ 

ؼاـؼ په اوتؼاـٟ ِطیص اوت ٝٓی زٞٙ ٗی كف ٗاییؽ اوتؼاـٟ ؼـ ًتاب ٛیىت اخثاـاً ًٜای٠ تِیفیؽ ٝاهؼیت اٗف 

ػیُ ًٜای٠ ٝ ٗداق ٝ اوتؼاـٟ تفای اًثف اواتیؽ ١ٖ ؼٌٞاـ اوتتٍ  

 



 

 ٗؼٜی ٌؼف ٝعٚ

ٗا ٗثْ ًٞؼًاٛی ٠ً ؼـ ؼتىتاٙ پفٝـي پیؽا ٗی ًٜٜؽ ؼـ غاى پاى ایفاٙ پفٝـي ٗی یاتیٖ . ٠٘١ ٗا یاـ ٝ یاٝـ ٝ 

تفیٚ ٗٔت زٞٙ تفاؼـ ٝعٚ ١ىتیٖ ٝ ٗاٜٛؽ خىٖ ٝخاٙ  تا یٌؽیِف ٢ٗفتاٙ ١ىتیٖ .  ٗا ٌفیلتفیٚ ٝ ٛدیة 

١ىتیٖ ٝ یاؼُاـی اق ؼٝـاٙ ٢ًٚ ٝ هؽی٘ی پفاكتػاـٗاٙ. ٝعٚ ٗا ٗاٜٛؽ ٗاؼـ تفای ٗا ػكیك اوت ٝ ٗا اق آٙ ضلاظت 

ٗی ًٜیٖ . غؽا ـا ٌٌف ٗی ًٜیٖ ٠ً اق قٗاٙ ًٞؼًی ت٠ ٗا ؼـن ؼٝوت ؼاٌتٚ ٝعٚ ـا آٗٞغت٠ اٛؽ . زٞٙ ؼٝوت 

ا ای٘اٛی ١ىتیٖ .اُف ؼٌٜ٘ی ت٠ ٝعٚ ٗا ض٠ٔ٘ ًٜؽ خاٙ ؼاٌتٚ ٝعٚ خكئی اق ای٘اٙ اوت په ضت٘ا ٗا اٛىا٢ٛای ت

 ٝ ؼٓ٘اٙ ـا تؽٝٙ ١یر تٞهؼی ؼـ ـاٟ آٙ كؽا ٗی ًٜیٖ
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37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



 

 ؼـن پاٛكؼٟ

 

 

 ؼـن پاٛكؼ١ٖ :ٗیٟٞ ی ١ٜف

 هآة ٌؼفی :هغؼ٠

هغؼ٠ ٌؼفی اوت ٠ً ّٗفػ٢ای قٝج آٙ ١ٖ هاكی٠ ١ىتٜؽ 

ٗٞضٞع آٙ اغالهی ٝ تؼٔی٘ی ٝ اخت٘اػی اوت .اتیات هغؼ٠ 

ق اتتؽا تاا  

تیت ؼاـؼ  15تا  3پایاٙ ت٠ یٌؽیِف ٗفتٞعٜؽ ٗؼ٘ٞال تیٚ 

 ٝٓی ُا١ی تیٍتف ٛیك ٗی ٌٞؼ

 *١٘سٜیٚ ایٚ ٌؼف یي ٜٗاظفٟ ٗی تاٌؽ

خ٠ٔ٘( 2ــ آٙ ه٠ّ ٌٜیؽیؽ ٠ً ؼـ تاؽ یٌی ـٝق / اق خٞـ تثف قاـ تٜآیؽ وپیؽاـ  )1  

تٜآیؽ:ٗضاـع )تٚ ٗاضی:ٛآیؽ ٝ                   قٗاٙ كؼْ ٌٜیؽیؽ:ٗاضی )تٚ ٗاضی :ٌٜیؽ ٝ تٚ ٗضاـع:ٌٜٞ(     

 تٚ ٗضاـع:ٛاّ(

 آٙ : ِلت اٌاـٟ  /ه٠ّ:ٗلؼّٞ   / تاؽ: ٗتٖ٘  / یٌی ـٝق :هیؽ   كاػْ خ٠ٔ٘ ی اّٝ :ٌ٘ا ٠ً ٗطؿٝف اوت

 /خٞـ تثف :ٗتٖ٘     / قاـ:هیؽ /وپیؽاـ:كاػْ

 آـای٠ ی تیت اّٝ:تٍػیُ ٝ تٜاوة تیٚ تاؽ ،تثف ٝوپیؽاـ

ه٠ّ ـا ٌٜیؽیؽ ٠ً یي ـٝق ؼـ تاؽ ؼـغت وپیؽاـ اق ؼوت ظٖٔ ٝ وتٖ تثف ٛا٠ٓ ٗی ًفؼ .خٞـ:وتٖٗؼٜی:آٙ   

خ٠ٔ٘( 2ــ ًك ٗٚ ٠ٛ ؼُف تیع ٝ تٜی ٗاٛؽ ٝ ٠ٛ ٌاغی / اق تی٠ٍ ی ١یكٕ ٌٌٚ ٝ اـٟ ی ٛداـ )2  

 قٗاٙ كؼْ ٗاٛؽ:ٗاضی  )تٚ كؼْ:ٗاٛؽ(      ؼـ خ٠ٔ٘ ی تؼؽ ٗاٛؽ ضؿف ت٠ هفی٠ٜ ی ٓلظی ٌؽٟ اوت



 ًك:ٗػلق ٠ً اق      / ؼُف :ٗػلق ؼیِف   / ٌاظ:ٗػلق ٌاغ٠

 ٗٚ: ٗتٖ٘ / تیع ٝ تٚ:كاػْ /ٌاغ٠ :كاػْ / تی٠ٍ ی ١یكٕ ٌٌٚ ٝ اـٟ ی ٛداـ:ٗتٖ٘

 تی٠ٍ ی ١یكٕ ٌٌٚ ٝ اـٟ ی ٛداـ تفًیة اضاكی

ـآـای٠ :تیع ٝ تٚ ٝ ٌاغ٠ :تٜاوة /اـٟ ٝ ١یكٕ ٌٌٚ ٝ ٛداـ ٝ تی٠ٍ :تٜاوة   ٝ خاٙ تػٍی ت٠ وپیؽا  

 ٗؼٜی:اق ؼوت تثف ١یكٕ ٌٌٚ ٝ اـٟ ی ٛداـ ٠ٛ تفایٖ ـی٠ٍ ای ٗاٛؽٟ ٠ٛ ٌاغ٠ ای

خ٠ٔ٘( 4ــ ُلتً تثف آ١ىت٠ ٠ً خفٕ تٞ ١٘یٚ ته / ًایٚ ٗٞوٖ ضاِْ تٞؼ ٝ ٛیىت تٞ ـا تاـ )3  

 ؼـ خ٠ٔ٘ ی ؼٕٝ كؼْ اوت ضؿف ت٠ هفی٠ٜ ی ٗؼٜٞی ٗی تاٌؽ

 ًایٚ :ٗػلق ٠ً ایٚ

:كاػْ /آ١ىت٠ :هیؽ ضآت /خفٕ تٞ :ٗىٜؽ آی٠ /ته:ٗىٜؽؼـ ُلتً ٗتٖ٘ ٗی تاٌؽ / تثف«ي»  

 ایٚ :ِلت اٌاـٟ  / ٗٞوٖ:ٗىٜؽ آی٠ /ضاِْ:ٗىٜؽ /تاـ: ٗلؼّٞ /تٞ:كاػْ /ٗٞوٖ:هیؽ قٗاٙ

 آـای٠:خاٙ تػٍی ٝ تٜاوة تیٚ ٗٞوٖ ٝ تاـ

ٟٞ ای ٛؽاـیٗؼٜی :تثف آ١ىت٠ ت٠ اٝ)وپیؽاـ(ُلت :٠ً خفٕ تٞ ١٘یٚ ًاكی اوت ٠ً ؼـ كّْ ٗیٟٞ ؼاؼٙ تٞ ١یر ٗی  

خ٠ٔ٘( 2ــ تاٌإ ٛیلتاؼ ِؽای تثف اق ُٞي /ٌؽ تٞؼٟ ؼـ آٙ تاؽ ،وطف،١ی٠٘ ی تىیاـ )4  

 ٛیلتاؼ)كؼْ ٗاضی( تٚ ٗاضی:اكتاؼ   /تٚ ٗضاـع:اُكت

ِؽای تثف:كاػْ ٝ تفًیة اضاكی  / ٌإ:هیؽ قٗاٙ /ُٞي:ٗتٖ٘ /١ی٠٘:ٗىٜؽ آی٠ /تٞؼٟ:ٗىٜؽ /آٙ تاؽ:ٗتٖ٘ 

یؽ ٗوؽاـ/وطف :هیؽ/تىیاـ:ِلت ٝ ه  

آـای٠:ٌإ ٝ وطف: تضاؼ   /ِؽای اق ُٞي ٛیلتاؼٙ:ًٜای٠ اق ٗؽإٝ تٞؼٙ ِؽا ٝ آـای٠ ی تٜاوة تیٚ ٌإ ٝ وطف یا 

 ١ی٠٘ ٝ تثف

 ٗؼٜی :تا ٌة ِؽای تثف ت٠ ُٞي ٗی ـویؽ ٝ ِثص ؼـ آٙ تاؽ تٞؼٟ ای اق ١یكٕ ـٝی ١ٖ خ٘غ ٌؽٟ تٞؼ

خ٠ٔ٘( 3ِفیىت وپیؽاـ ٝ زٜیٚ ُلت ؼُفتاـ )ــ ؼ١واٙ زٞ تٜٞـ غٞؼ  اق ایٚ ١ی٠٘ تفاكفٝغت / ت5  



 اكفٝغت:ٗاضی /تٚ ٗاضی:اكفٝكت      تٚ ٗضاـع:اكفٝق

 ؼ١واٙ:كاػْ /ایٚ ١ی٠٘:ٗتٖ٘ /ایٚ :ِلت اٌاـٟ /تٜٞـ:ٗلؼّٞ

 وپیؽاـ:كاػْ /زٜیٚ:هیؽ /ؼُفتاـ:هیؽ

 آـای٠:خاٙ تػٍی ٝتٜاوة تیٚ ؼ١واٙ ،١ی٠٘،تٜٞـ

ا ـٌٝٚ ًفؼ وپیؽاـ تاـ ؼیِف ُفی٠ ًفؼ ٝ ُلتٗؼٜی:ؼ١واٙ ٝهتی تٜٞـ غٞؼ ـا اق ١یكٕ ١  

خ٠ٔ٘ آٝظ ;اكىٞن ٌث٠ خ٠ٔ٘ اق ٛٞع  4آٝظ ٠ً ٌؽٕ ١یكٕ ٝ آتٍِف ُیتی /اٛؽإ ٗفا وٞغت زٜیٚ آتً اؼتاـ) -6

 اِٞات اوت(

 ٗٚ :٢ٛاؼ ٗطؿٝف ٌؽٕ / ٗٚ :ٗىٜؽ آی٠ /١یكٕ:ٗىٜؽ /آتٍِف ُیتی:ٗىٜؽ/اٛؽإ ٗٚ:ٗلؼّٞ /آتً :كاػْ/

ِٝلی /آتٍِف:اوٖ ؿیف واؼٟ/ آتٍِف ُیتی:اضاكیآتً اؼتاـ:تفًیة   

 آـای٠:تٍثی٠ :خ٢اٙ ؼـ وٞقاٜٛؽُی ٗاٜٛؽ آتً اوت

 تٍثی٠:تؽتػتی ؼـ وٞقاٛؽٙ ٗاٜٛؽ آتً اوت      تٜاوة :١یكٕ ٝآتً

 ٗؼٜی:اكىٞن ٠ً ١یكٕ ٌؽٕ ٝ خ٢اٙ آتً اكفٝق اٛؽإ ٗفا ؼـ آتً تؽتػتی وٞقاٛؽ

خ٠ٔ٘( 3/ٛازیكی تٞ ًفؼ تؽیٚ ٠ُٛٞ تٞ ـا غٞاـ )غٜؽیؽ تفٝ ٌؼ٠ٔ ٠ً اق ؼوت ٠ً ٛآی ؟ -7  

 ٌؼ٠ٔ:كاػْ /اٝ :ٗتٖ٘ /تٞ:٢ٛاؼ ٗطؿٝف تفای ٗی ٛآی/تؽیٚ ٠ُٛٞ:هیؽ /تٞ :ٗلؼّٞ

 آـای٠ :خاٙ تػٍی

ٗؼٜی:ٌؼ٠ٔ ت٠ اٝغٜؽیؽ ُٝلت اق ؼوت ز٠ ًىی ٛا٠ٓ ٗی ًٜی ؟تی اـقي تٞؼٛت،تفا ای٠ِٜٛٞ پىت ٝ ضویف ًفؼٟ 

 اوت

ٗیٟٞ ٛیاـؼ /كفخإ تدك وٞغتًٜ ٛیىت وكاٝاـ آٙ ٌاظ ٠ً وف تفًٍؽ ٝ -8  

 ٌاظ:كاػْ /آٙ ِلت اٌاـٟ/ٗیٟٞ :ٗلؼّٞ /ي ؼـ وٞغتًٜ :ٗىٜؽ آی٠ /وكاٝاـ وٞغتٚ :ٗىٜؽ

 ٌاظ ٗػلق :ٌاظ/



 آـای٠:وف تفًٍیؽٙ :ًٜای٠ اق ؿفٝـ ٝ تٌثف

٢ٛایت ٌایىت٠ ی ٗؼٜی:ٌاغ٠ ای ٗـفٝـا٠ٛ كوظ ـٌؽ ًٜؽ ٝ وفي ـا تاال تِیفؼ تؽٝٙ ای٠ٌٜ ٗیٟٞ ای تؽ١ؽ ؼـ 

 وٞغتٚ اوت

خ٠ٔ٘(3خك ؼاًٛ ٝ ضٌ٘ت ٛثٞؼ ٗیٟٞ ی اٛىاٙ / ای ٗیٟٞ كفٝي ١ٜف ایٚ ؼ٠ً ٝ تاقاـ ) -9  

ٗیٟٞ:ٗىٜؽ آی٠ /ؼاًٛ ٝ ضٌ٘ت :ٗىٜؽ /اٛىاٙ:ٗضاف آی٠/ ای :ضفف ٛؽا/ٗیٟٞ كفٝي/ٜٗاؼا/ ١ٜف:ٗضاف آی٠ 

 /ایٚ ِلت اٌاـٟ/

ی٠ ایٚ ُٞی ٝ ایٚ ٗیؽاٙ ٗی تاٌؽؼ٠ً ٝ تاقاـ :ًٜای٠ اق ١ٜف ٛ٘ایی ًفؼٙ ٝ ٌث  

ٗؼٜی:اٛىاٙ تدك ؼاًٛ ٝ ضٌ٘ت اٛىاٙ ث٘فٟ ی ؼُفی ٛؽاـؼ ای ًىی ٠ً اؼػای كضْ ٝ ١ٜف ٝ ؼاٛایی ؼاـی اُف 

 آٗاؼٟ ی هؽٕ ٢ٛاؼٙ ؼـ ایٚ ـا١ی تىٖ اهلل )ؼ٠ً ٝ تاقاـ ٜٗظٞـ ٗطْ اـائ٠ ی ؼاًٛ اوت(

خ٠ٔ٘(4ٚ ٠ً ٠ٛ وٞؼی اوت ق ُلتاـ)اق ُلت٠ ی ٛا ًفؼٟ ٝ تی٢ٞؼٟ ز٠ ضاِْ/ًفؼاـ ٌٛٞ ً -10  

 ُلت٠ ی ٛاًفؼٟ  ٝ ُلت٠ ی تی٢ٞؼٟ :تفًیة ِٝلی

 تٞ :كاػْ ٝ ٢ٛاؼ ٗطؿٝف تفای ًٚ/ًفؼاـ:ٗلؼّٞ /ٛیٌٞ:هیؽ /ُلتاـ:ٗىٜؽ آی٠ /٠ٛ وٞؼی )تی كایؽٟ(:ٗىٜؽ

ی كایؽٟ ٗؼٜی:ضفك٢ای تی٢ٞؼٟ ای ٠ً ت٠ آٙ ػْ٘ ٛ٘یٍٞؼ ز٠ وٞؼی ؼاـؼ؟ ـكتاـت ـا غٞب ًٚ قیفا ضفف قؼٙ ت

 اوت

خ٠ٔ٘( 2آواٙ ُؿـؼ ُف ٌة ٝ ـٝق ٠ٗٝ ٝوآت / ـٝق ػْ٘ ٝٗكؼ تٞؼ ًاـ تٞ ؼٌٞاـ) -11  

 ٌة ٝ ـٝق ٝ ٗا ٝ واّ:هیؽ قٗاٙ ٝ ٢ٛاؼ   /آواٙ ٝ ؼٌٞاـ :هیؽ ًیلیت

 آواٙ ٝ ؼٌٞاـ :ٗتضاؼ  /ًاـ:ٗىٜؽآی٠ /ؼٌٞاـ:ٗىٜؽ

 ٌة ٝ ـٝق:ٗتضاؼ

 ٌة ٝ ـٝق ٝ ٠ٗ ٝ واّ :تٜاوة

ظٞـ ـٝق هیاٗت ٝ ٛتید٠ ٗی تاٌؽـٝق ػْ٘ ٝ ٗكؼ ٜٗ  

 ٗؼٜی :اُف ایإ ٝ اٝهات تفایت آواٙ تِؿـؼ یؼٜی ١یر قض٘تی ٌٍٛی ـٝق ٛتید٠ ـٝق وػتی غٞا١ؽ تٞؼ تفایت



 خ٠ٔ٘ ی ٗؼفٝكی ١ىت ٗی ٠ُ اٌٌی ٠ً ١ِٜإ ٌٌىت ٗی ـیكی ١٘اٙ ػفهی اوت ٠ً ١ِٜإ ًاـقاـ ٛفیػت٠ ای

 

 تطٔیْ ؼـن اكالعٞٙ ٝ ٗفؼ خا١ْ

 

(ت٠ ٗؼٜی ت٠ ؼـایٜدا←ـا-ٗتٖ٘← تٞ) ـویؽ ـٛدی ز٠ تٞ ت٠ ٗٚ اق←ـٛح آٗؽ تٞـا اق ٗٚ ز٠   

ٛفویؽ-ٗتٖ٘← ٗٚ ت٠-ٗتٖ٘←اكالعٞٙ ُلت :اق تٞ   

ٗىٜؽ← تؽتف-ٗتٖ٘← ایٚ- اضاك٠ ضفف←ٝٓیٌٚ تفای ٗٚ اق   

ٗضاـع كؼْ← تىتایؽ. ٗلؼّٞ ←ٗفا( ٢ٛاؼ) خا١ٔی ـتظ ضفف←٠ً   

ٛاٗؼٕٔٞ ٌػُ ت٠ اٌاـٟ تفای اوت ای ٠ً٘ٔ←كالٙ   

خا١ْ- خا١ٔیت- خ٢آیت- خ٢ْ←١ٖ غاٛٞاؼٟ   

 تطٔیْ ؼـن اكالعٞٙ ٝٗفؼ خا١ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 

 ؼـن ٌاٛكؼٟ

 

 تطٔیْ ؼـن ًتاب غٞاٛی

 

16ؼـن   

خ2٠ٔ٘←غظ اّٝ   

خ1٠ٔ٘←غظ ؼٕٝ   

خ2٠ٔ٘←غظ وٕٞ   

خ4٠ٔ٘←غظ ز٢اـٕ   

خ5٠ٔ٘←غظ پٜدٖ  

ٝپاؼٌا١ی ٝؤغ٠ ػظ٘ت; ض٠٘ تا ٕ←ٗٔي  

ٟ ;قٗیٚ ؼـ تّففًىف تا ٕ←ٗٔي   

پاؼٌاٟ←ٗٔي   

كفٌت٠;تاكتط٠←ٗٔي   

ضاّ:اضٞاّ←خ٘غ ٌٗىف   

اؼب←آؼاب   

ؤغاٙ←وال عیٚ   

ػدة←ػدایة   

ٗطٜت ٌٗىف خ٘غ←ٗطٚ   



تاي آُاٟ اٗف كؼْ←تؽاٙ   

 ه٠ّ غٞاٛی ؼٝٛٞع )اوت (كؼْ ضؿكی

( تٔ٘یص←12)هفآٙ وٞـٟ ی ١ٞؼ آی٠   

ٗتٖ٘←غؽای تؼآی تا ضضفت ـوّٞ   

95غظ اّٝ ِلط٠   

آیٜؽٟ←ٞا١ؽ ًفؼ اؼاغ  

ٗاضی←غٞاٛؽٟ تاٌؽ   

ٗاضی←تٌفاـ ًفؼٟ تاٌؽ   

 غظ ؼٕٝ

ٗضاـع←كفٝ ٛ٘اٛؽ   

 زىت ;زاالى

 غإ ٗتضاؼ پػت٠

 ٛثف ٗتضاؼ ٛظٖ

تٞؼٙ اقالقٕ ًٜای٠ ←ٛظٖ ؼـ ه٠ّ غٞاٛی زٞٙ ٛ٘ي اوت ؼـ ؼیَ   

ًفؼٙ كٌف غٞب اق ًٜای٠←وػٚ ـاؼـ ؼّ ٗفؼٕ تٍٜاٛؽ   

ٖ .ٝٓی ٌ٘ا٠٘١ ـا ٗی ؼاٛیؽٗیػٞاوتٖ ١ٖ غاٛٞاؼٟ ١ای ؼـن تٜٞیى  

 

 

 
 
 



 
 
 

 تطٔیْ ٌؼف ؼـن

 ت٠ ُیتی ت٠ اق ـاوتی پی٠ٍ ٛیىت

تیت اّٝ :هاكی٠ پی٠ٍ ٝ اٛؽی٠ٍ .ـؼیق ٛیىت ٛیىت .هآة 

.٢ٛاؼ پی٠ٍ ٝ ١یر اٛؽی٠ٍ .آـای٠ تضاؼ 2ٗثٜٞی .تؼؽاؼ خ٠ٔ٘ 

 ـاوتی ٝ ًمی .ٛیىت كؼْ یؼٜی ٝخٞؼ ٛؽاـؼ

ِٝلی وػٚ ُلتٚ ًم . ت٠  تیت ؼٕٝ :هاكی٠ اوت   ُفیىت .تفًیة

تیساـُاٙ تف ؼٝضفف اضاك٠ تفای یي ٗتٖ٘ .تیایؽ ُفیىت كؼٔی ٠ً 

٢ٛا  ١فًه ٗیت٠ٛٞ تا٠ٌ .٢ٛاؼ ؼـ ّٗفع اّٝ وػٚ ُلتٚ ًم 

2تؼؽاؼ خ٠ٔ٘   

تیت وٕٞ  :آـای٠ تٜاوة )ؼـٝؽ وتٌ٘اـ ٝ تی كفٝؽ(.ًٜای٠ اق ؼـٝؽ 

. ٢ٛاؼ ّٗفع اّٝ ١ف اٙ ًٞ ّٗفع ؼٕٝ ٗا  .تؼؽاؼ خ٠ٔ٘ ُلتٚ  ت٠ ُفؼ ؼـٝؽ .هاكی٠ ؼـٝؽ ٝ تی كفٝؽ .ًٞ ٠ً اٝ 

.ُفؼ ؼـٝؽ تفًیة اضاكی .ٗلؼّٞ ي ؼـ غٞاٛی2ً٘  

تیت ز٢ا ٕ :هاكی٠ ـاوتی ٝ ًاوتی .اـای٠ تضاؼ ـاوتی ٝ ًاوتی .تٌفاـ ـاوتی ـاوتی .ٗلؼّٞ ـاوتی ّٗفع 

.٠٘١ هیؽ .2اّٝ .٢ٛاؼ تٞ ًاوتی .تؼؽاؼ خ٠ٔ٘   

ت .زٜاٙ هیؽ .ؼٌ٘ٚ خاٙ تفًیة اضاكی .٢ٛاؼ ١ف اٌٛه اّٝ ٝ تٞ خ٠ٔ٘ ؼٕٝ اٝ تیت پٜدٖ :هاكی٠ ؼـوت ٝ تٞو

تا .3خ٠ٔ٘ وٕٞ .ٗلؼّٞ ؼـوت .ِٛٞیف كؼْ ٗضاـع .ؼاٙ كؼْ . تؼؽاؼ خ٠ٔ٘   

تیت ٌٍٖ :هاكی٠ ـاوتی ٝ ًاوتی .٢ٛاؼ ؼـ ـاوتی ّٗفع اّٝ .ٗؼّٞ ؼـ ًاوتی .تف ضفف اضاكی .ٗا ٗتٖ٘ .تؼؽاؼ 

ـ ًاوتی ـا غیفٟ ًٞتیٚ ًٜای٠ اق ؼـٝؽ ُلتٚتا .اـای٠ ًٜای٠ ؼ2خ٠ٔ٘   

ٗفؼ ٛاپاى ـای تفًیة ِٝلی .ؼٝوتی ٗلؼّٞ .2تیت ١لتٖ :ؼـٝؽ اقٗای ٝ ٛاپاى ـای .٢ٛاؼ تٞ .تؼؽاؼ خ٠ٔ٘   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼـن ١لؽٟ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد

 بعابارعایت رسم اماوت ي ذکر مى

 
ی  ٍیي هالک ْراىپر ْر ت ی  – ( ) ش یسد ( هحود هقیو ْر  ) ش

ثر :  ٍیي ا ی   تد دیِهحسي سَق ْرستاى  اهی –( ) ش

ی  ی   ه - رضا احودی عل ْر  هْاتادسعَد اکراه –() ش

ّری حثیة  ْر طا ی  ) ش اى غرت ایج اى آذرت (ارٍهیِ  است

یدکتر  ْل اتاد  (  عثدال ْر هْ شگاُ استاد ) ش شگاُ هْاتاد  ٍ دًا ی دًا ّیأت علو -عضَ 

ثری هقدم  ٌق ر(   رضا  ْر سثسٍا کردی    -) ش (  حیدر  ستاى  َز تاى خ ْر تاغولک اس )ش

ی اشو اى    حسیيّ  ْرست دیِ () ش هیي  اهی قاى  –دکتر ا ی-ّد استاد عثدالْل

ا نّ  ::خًا

ن ًا (حلیوِ یکتا : فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خ ستاى   ال استاى گل ْر آق ق ى -) ش   -سیا

ًژاد  ر ِ اکث ْر  اْل اى   ساری) ش دراىاست ًز ری     -(  ها ترا تاق ارس  (هی ی    - ) استاى ف ی صادق ی تاتای َت ْر (ط ش ْر ْت  ) ش

ی  ْر هشْد هعصَهِ خیاه ی  -( ) ش ارٍهیِ ( حویرا دشت ْر  ِ عطری  -) ش ( افسًا اى  اى خراس َر است ًیشات ْر  ) ش

n…mr-

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه
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 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد

ًوًَِ  )ثب عالم ٍ آرسٍي هَفقيت ثزاي ؽوب در توبم هزاحل سًذگي ، درایي چٌذ صفحِ ،ضوي ثزرعي عئَاالت فبرعي كتبة  : داًص آهَساى عشيش

ثزخي هَارد ٍ ًكبتي كِ هي تَاًذ در پبعخ دادى ثِ ایي عئَاالت ثِ ؽوب كوك كٌذ ، را اًتخبة ٍ ثِ عَر خالصِ ثِ  ( آسهَى ّاي پايِ ضطن اتتذايي

 . اهيذ اعت هَرد اعتفبدُ ي ؽوب ػشیشاى قزار ثگيزد . تؼزیف ٍ تؾزیح آى ّب پزداختِ ؽذُ اعت 

 :تؼزيف كلوِ ٍ اًَاع آى                

 

 . كِ یك حزف دارد« ٍ»حزف رثظ :  استثٌاء. یك لفظ هؼٌبدار اعت كِ اس هجوَػِ ي چٌذ حزف تؾكيل ؽذُ اعت :  كلوِ

 «اسن ، صفت ، عذد ،كٌايِ ، فعل ، قيذ ، حزف اضافِ ، حزف رتط ، ضثِ جولِ» . ثخؼ هي ثبؽذ 9 كلوبت ؽبهل :اًَاع كلوات 

 . در اداهِ ثِ تؼزیف ٍ تَضيح ثزخي اس آى ّب پزداختِ هي ؽَد
 تزكية ٍصفي ٍ تزكية اضافي ٍ رٍش تطخيص آى ّا

 

  (اسن + اسن  ):                   تزكية اضافي تطكيل ضذُ است اس   (صفت + اسن ): تزكية ٍصفي تطكيل ضذُ است اس

 اسنكِ اگز ّز دٍ كلوِ ي تزكيت ، .صفت اعت یب اسنثزاي تؾخيص ایي تزكيت ّب اس ّن كبفي اعت كِ ًَع كلوبت ّز تزكيت را ثؾٌبعين كِ 

 . اعت « ٍصفي »تزكيت ثَد آى صفت  ٍ كلوِ ي دیگز  اسن ٍ اگز یك كلوِ « اضافي »آى تزكيتثَد؛ 

 . ثِ كبر هي رٍد ... اعن كلوِ اي اعت كِ ثزاي ًبهيذى ؽخص ، حيَاى ، گيبُ ، هكبى ، اؽيبء ٍ : اسن 

 « .ٍ ٍیضگي آى را ثيبى هي كٌذ »هي آیذ ؛ ٍدر هَرد آى تَضيح هي دّذ«قجل یب ثؼذ اس آى»اعت كِ ّوزاُ اعن  كلوِ اي :صفت

 «         اسن»گل ، هذاد ، هبؽيي ٍغذا  :   کلمات . گل خَش تَ ، هذاد سثش ، هاضيي تشرگ ٍ غذاي گزم:  در تزكيت ّبي:هثال 

  هي ثبؽذ  «صفت»  گزموخَش تَ ، سثش ، تشرگ :کلمات ٍ

  تجذیل هي ؽَد   اسنثِ (ي) اعت اهب ثب افشٍدى صفت« عجش»:هثالً .  ًَع یك كلوِ در ثزخي هَاردهي تَاًذ تغييز كٌذ  :1ًكتِ 

 «اسن»ي          عجشي  + «صفت»عجش

 .  ًَع كلوِ هوكي اعت ثب تَجِ ثِ اعتقزار آى در جولِ تغييز كٌذ  :2ًكتِ 

 .  هي خَاًذ سيباهحوذ ؽؼز را .                         ثِ هذرعِ آهذ  سيبا.                              در ثبؽ اعت  سيباگل ّبي 

 .  هي ثبؽذ «قيذ»ٍ در جولِ ي عَم «اسن»در جولِ ي دٍم  . اعت «صفت» در جولِ ي اٍل «سيثا»كِ كلوِ ي 

 .  هؾكل ثَد هي تَاى اس رٍػ ّبي سیز اعتفبدُ ًوَد(اسن يا صفت بَدى )اهب اگز تؾخيص ًَع كلوِ 

ثِ  «است ، بَد ، شذ»ثيي دٍ كلوِ ي تزكيت ٍ افشٍدى یكي اس افؼبل رثغي« ربطِ –» ثزداؽتي – 2ثِ كلوِ ي دٍم تزكيت    (تزيي)یب  (تز) افشٍدى – 1

  ثيي دٍ كلوِ «ي» افشٍدى – 3آخز جولِ        

 .  اعت تزكيب اضافي ٍ در غيز ایي صَرت  ٍصفي ثَد ، آى تزكيت ،داراي هؼٌاكِ اگز دریكي اس هَارد فَق، جولِ ٍ  یب تزكيت 

 .  الجتِ رٍػ ّبي دیگزي ًيش ثزاي تؾخيص تزكيت ّب ٍجَد داردكِ ًيبسي ثِ تؾزیح آى ّب ًيغت :ًكتِ 

 جولِ  ،اًَاع جولِ« اجشاي»جولِ ، اركاى 

 .  جولِ ػجبرت اعت اس یك یب چٌذ كلوِ كِ در كٌبر ّن ، هؼٌب ٍ هفَْهي را ثِ ؽًٌَذُ یب خَاًٌذُ ثزعبًذ :تؼزيف جولِ 

 . ّغتٌذ  «جولِ» رفتن  - 3ثيب       -  2.     اهيز ثِ خبًِ آهذ -1 :هثال 

 . را ثيبى هي كٌذ « داؽتي حبلتي »یب «  دادى كبرماًجب»اصلي جولِ اعت كِ  (جشء )قغوت  : فؼل

 . را تؼزیف ًوَد  دًٍَع جولِهي تَاى « تؼزیف فَق »ثب تَجِ ثِ تؼزیف فؼل 
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 . . گَیٌذهي  «فعليِ يا غيز اسٌادي» ٍ ثِ آى جولِ «غيز رتطي يا غيز اسٌادي» را ثيبى كٌذ ثِ آى فؼل «اًجام دادى كار»اگز فؼل جولِ * 

 . اعت  « جولِ فؼليِ»ٍ ایي جولِ  غيز ربطي فؼل.  را ًؾبى هي دّذآهذىاًجبم كبر « آهذ»كِ .    ػبرف اس هذرعِ آهذ:هثال 

 . هي گَیٌذ  « اسويِ يا اسٌادي»ٍ ثِ آى جولِ  « ربطي يا اسٌادي»را ثيبى كٌذ ثِ آى فؼل  « داشتي حالتي»اگز فؼل جولِ * 

 .  هي ثبؽذ «اسٌادي»اسويِ فؼل رثغي ٍ جولِ ، «ستا» .     َّا عزد اعت :هثال 

 . فؼل ّبي رثغي ّغتٌذ  (گزدیذ) اعت ، ثَد ، ؽذ ، گؾت ، :افؼال ربطي 

 . را افؼبل غيز رثغي هي گَیٌذ . عبیز فؼل ّب كِ در جولِ ،اًجبم دادى كبري را ثيبى هي كٌذ :افؼال غيز ربطي 

 (اجشاي جولِ )                 اركاى 

 .  هي ثبؽذ فاػل ، هفؼَل ، فؼل غيز ربطي: ؽبهل جولِ ي فعليِاركبى اصلي در 

 . هي ثبؽذ  هسٌذ اليِ ، هسٌذ، ٍ فعل رتطي:  ؽبهل«اسٌادي»جولِ ي اسويِ اركبى اصلي در 

 . ثبؽذ  (... حزف رثظ ٍ اضبفِ ، قيذ ٍ ) الجتِ در جولِ هي تَاًذ ػالٍُ ثز ایي اجشاء ، ؽبهل اجشاي دیگزي :ًكتِ 

 .  كغي یب چيشي كِ كبر رٍي آى اًجبم هي ؽَد :هفعَل .                        كغي یب چيشي كِ كبر اًجبم هي دّذ :فاػل 

 . هي آیذ  (را)هؼوَال هفؼَل قجل اس حزف اضبفِ :ًكتِ       (هفؼَل )كتبة          (فبػل) هحوذ كتبة را ثزداؽت         هحوذ :هثال 

 .ٍ هؼٌي جولِ ثب فبػل كبهل ؽَد هفعَل ًياسي ًذاضتِ تاضذ فؼلي اعت كِ ثِ :(السم)فؼل ًاگذر بِ هفؼَل

 حغيي رفت   حغي آهذ: هثبل 

 .هفعَل ًياس دارد  فؼلي اعت كِ ػالٍُ ثز فبػل ثِ:(هتؼذي)فؼل گذرا

 .ديذ را تزادرش   هحوذ ، آٍرد  راكتابهحوَد  :هثال

         هفؼَل   فؼل هتؼذي              هفؼَل    فؼل هتؼذي

 :(ػٌاصز، صٌايغ ادبي)                آرايِ ادبي 

 «(مراعات نظیر)، تضاد، تناسب(جان بخشی)مبالغه، کنایه، تشبیه، شخصیت بخشی»

 . ثشرگٌوبیي یب تَصيف پذیذُ ّب ٍ رٍیذادّب ثغيبر ثيؼ اس آًچِ كِ ّغت:هبالغِ

 خزٍؽيذ ٍ جَؽيذ ٍ ثزكٌذ خبک    س عوّؼ سهيي ؽذ ّوِ چبک چبک
 .ثشرگٌوبیي ًوَدُ اعت اثز گذاضتي سن اسة تز سهييكِ ؽبػز در 

 . فزدٍعي اس آرایِ هجبلغِ در آثبر خَد ثيؾتزیي اعتفبدُ را ًوَدُ اعت:ًكتِ

ّذف گَيٌذُ اعت كِ  ًشديک ٍ دٍركِ داراي دٍ هؼٌبي  پَضيذُ سخي گفتيكٌبیِ ػجبرت اعت اس » صحجت غيز هغتقين در هَرد یك هغلت:كٌايِ

  ّغتٌذكٌايِ ّوِ ضزة الوثل ّب :ًكتِ.            كٌايِ اس خسيس بَدى. آة اس دعتؼ ًوي چكذ :هثال (.آى اعت هعٌاي دٍر

 . چيشي یب كغي را ثِ چيشي یب كغي دیگز هبًٌذ ًوَدى«هاًٌذ كزدى»:تشبيِ

 «هؼلن هبًٌذ ؽوغ هي عَسد»:هثال،  ٍجِ ؽجِ  (اثشار تؾجيِ) هؾجِ، هؾجِ ثِ، ادات :اركاى تشبيِ

 « فؼل غيز ربطي»:هي سَس« ًفغ رساًذى بِ ديگزي» ٍجِ شبِ« هشبِ بِ»  شوغ«اتشار تطثيِ »هاًٌذ« هطثِ »هؼلن  

 .كِ ًَیغٌذُ درآثبر خَد اس سثبى اؽيبء یب هَجَدات دیگزعخي هي گَیذ ٍ ثِ آًْبكبرّبي اًغبًي را ًغجت هي دّذ(جبى ثخؾي یب تؾخيص):شخصيت بخشي

 .ؽبػز ثِ درخت عپيذار ، تجز ٍ ؽؼلِ جبى هي دّذ ٍ اس سثبى آًْب عخي  هي گَیذ هيَُ ي ٌّزدر ؽؼز  :هثال

 .هؾَْر هي ثبؽذ اس سثبى اؽيبء یب عبیز هَجَدات عخي گفتِ اعتهٌاظزُ  پزٍیي اػتصبهي در ًَػي اس اؽؼبر خَد كِ ثِ :ًكتِ
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 كِ در قضب ٍ غوي ٍ ضاديكِ در ًْبد ثؾز اعت   تذي  ًٍيكي: هثال.كِ ثبػث سیجبیي عخي هي ؽَد (هخبلف) آٍردى كلوبت هتضبد :تضاد
 .قذر اعت

 ... آٍردى كلوبت هتٌبعت ثب یكذیگز، اس ًظز جٌظ یب سهبى یب هكبى، هؾبثْت ٍ :(هزاػات ًظيز)تٌاسب

 .دارًذ تٌاسة ثب ّن« جٌس»ًَع اس ًظز « اتز، تاد، هِ، خَرضيذ، فلک»  در كبرًذ      كلوبتفلك ٍ خَرؽيذ ٍ هِ ٍ ثبد ٍ اثز :هثال

 رديف-قافيِ-              قالب ّاي شؼزي

 . ؽكلي اعت كِ قبفيِ ثِ ؽؼز هي ثخؾذ؛ ٍ تفبٍت قبلت ّب در چگًَگي آرایؼ قبفيِ ي آًْب اعتقالب

 قصیذه و قطعه- غزل- مثنوی:قبلت ّبي ؽؼزي هؼزفي ؽذُ در فبرعي ؽؾن اثتذایي

 .ٍ قبفيِ ّز ثيت ثب ثيت ّبي دیگز هتفبٍت اعت.  قبلجي اعت كِ هصزاع ّبي ّز ثيت ثب یكذیگز، ّن قبفيِ اًذ:هثٌَي

 .اعت  هثٌَي ؽؼز ًيبیؼ پبیبى كتبة فبرعي ؽؾن در قبلت :هثال

 .ّغتٌذ«ّن قبفيِ »هصزاع اٍل ثيت اٍل ثب هصزاع دٍم ّوِ ثيت ّب ثب ّن . ایي دٍ قبلت اس ًظز آرایؼ قبفيِ ّب هؾبثِ ّن ّغتٌذ :غشل ٍ قصيذُ

 .در كتبة فبرعي ؽؾن« ٍطي» ٍ« اي هادر عشيش» ؽؼز: هثال

 .ثب ّن ّن قبفيِ اًذ (هصزاع ّبي سٍج ) هصزاع ّب ي دٍم ّز ثيت قطعِ در قبلت :قطؼِ

درط پبًشدّن فبرعي ؽؾن « هيَُ ٌّز» ؽؼز: هثبل

   叨اى ؽبء الِ». را در عبل ّبي آتي خَاّيذ آهَخت « قبلت ّبي ؽؼزي»الجتِ تَضيحبت تكويلي ٍتفصيلي  در هَرد: ًكتِ

 ؽجِ جولِ ّب* هٌبدا     * فؼل ّبي حذف ؽذُ    .    * ؽوبرػ فؼل ّبي هَجَد:     *  هَارد سیز را ثبیذ هذ ًظز داؽتشوارش جولِ ّادر 

 .  در  هَرد هتَى ًظن ٍ ًثز كْي ، اثتذا ثبیذ آى هتي را ثِ فبرعي رٍاى اهزٍسي ثبسگزداًي ًوَد:ًكتِ

  ٍ قذر ایي پيبهجز را  هي داًغتٌذ هزدم قذر ایي كتبة آعوبًي را كبػ ؛ خذایب: هثبل

 (فؼل حذف ؽذُ)هي داًغتٌذ- 4     (فؼل هَجَد)هي داًغتٌذ - 3  (ؽجِ جولِ )كبػ - 2  (هٌبدا)خذایب  -1.هي ثبؽذچْار جولِ كِ ؽبهل 

 «گذار ٍ گشار»استفادُ اس پسًَذ 

 ؽكزگشار- عپبط گشار-  خذهت گشار:هثالهؼٌي اداكزدى ٍ اًجبم دادى   : گشار

  ثٌيبى گذار–پبیِ گذار -  قبًَى گذار:هثالثِ هؼٌي ًْبدى، قزاردادى : گذار

 . اعت ثاتت را در ثز دارد ٍ در ّوِ ي عبخت ّبي فؼلهؼٌي فؼل جشء اصلي فؼل اعت كِ :هادُ يا بي فؼل

  « رٍ:ثي هضبرع » هي رٍم«  رفت:ثي هبضي » هي رفتن  « هبضي، هضبرع». دارد« ثي»ّز فؼل دٍ هبدُ 
 :اًَاع ساختْاي فعل هاضي ٍ  هضارع

 هضبرع هبضي ؽخص هضبرع هبضي ؽخص

 هي رٍین رفتين اٍل ؽخص جوغ هي رٍم رفتن اٍل ؽخص هفزد

 هي رٍیذ رفتيذ دٍم ؽخص جوغ هي رٍي رفتي دٍم ؽخص هفزد

 هي رًٍذ رفتٌذ عَم ؽخص جوغ هي رٍد رفت عَم ؽخص هفزد

.هٌظَر اس صبهت توبهي ًؾبًِ ّبي سثبى فبرعي هي ثبؽذ هٌظَر حزٍف الفجبي فبرعي الجتِ ثذٍى حزكت یب صذاّبي دیگز:صاهت:صاهت ٍ هصَت

     هي ثبؽذ    آ   اٍ    ايــَــِـــُــ   هٌظَر ّوبى صذاّبي كَتبُ ٍ كؾيذُ    :هصَت 

 . هَرد هي ثبؽٌذ6 هَرد ٍ هصَت ّب 29صبهت ّب در سثبى فبرعي :ًكتِ.

 .كلوِ اي اعت كِ ثِ تٌْبیي هؼٌي یك جولِ دارد: شبِ جولِ
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 (...كبػ، الْي، هزحجب، ثِ ثِ، آُ، ػجت، ؽگفتب، آري، ثلِ، چؾن ٍ )ًوًَِ ّبیي اس ؽجِ جولِ ّب 

 ٍ الف ثؼذ اس هٌبدا« قجل اس هٌبدا» اي ، یب، ایب:(ًشاًِ ّاي ًذا)حزٍف ًذا

 . در ثزخي هَارد هٌبدا ثذٍى حزف ًذا هي آیذ:ًكتِ. هي گَیٌذهٌادا  كلوِ ي ثؼذ یب قجل اس حزف ًذا را :هٌادا

 اگز صذاي آخز یك كلوِ هصَت ثبؽذ در صَرت اضبفِ كزدى یك كلوِ دیگز ثِ آى ٍ عبخت یك تزكيت جذیذ ثبیذ اس یك صبهت :ًكتِ

 هَي عپيذ= عپيذ+ دریبي آثي  هَ = آثي + دریب .  هيبًجي اعتفبدُ ًوَد

   :اًَاع كلوات

  پَل، ؽْز:هثال.   كلوِ اي كِ ثب ّيچ پغًَذ ٍ پيؾًَذي تزكيت ًؾذُ  اعت:سادُ

  ثي پَل، ؽْزدار:هثال كلوِ اي كِ ثب یك پغًَذ ٍ یب پيؾًَذ تزكيت ؽذُ اعت  :هشتق

  ًَرٍس– كتبة خبًِ :هثال.  ثِ ٍجَد هي آیذ (هغتقل)كلوِ اي كِ اس تزكيت دٍ كلوِ عبدُ :هزكب

 : ًَع آى ػجبرتٌذ اس 2ضوبیز اًَاع هختلفي دارد ؛ كِ . كلوِ اي اعت كِ جبًؾيي اعن هي ؽَد ، ًٍقؼ ّبي آى را هي پذیزد:ضويز

 «ـَ م ، ـــَ ت ، ــَـ  ش ، مان  ،  تان ،  شان »  (پيَعتِ)ضوبیز هتصل- 2«  (ایؾبى) آًْب–ؽوب - هب- اٍ-  تَ–هي » (جذا)ضوبیز هٌفصل - 1 

 :حزف كلوِ اي اعت كِ هؼٌي هغتقلي ًذارد؛ ٍثز عِ ًَع هْن هي ثبؽذ :حزٍف

  ....اس، تا ،تز، تزاي ، تِ ، تْز ، تي ، تا ، ٍ: هثل  «ثزاي اضبفِ كزدى كلوِ اي ثِ كلوِ  یب جولِ ي دیگز »:حزف اضافِ 

   ...اگز ، اهب ، پظ ، تب ، ٍ ، چِ سیزا ، كِ ٍ :  هثل«رثظ دادى كلوِ ّب ٍجولِ ّب  » :حزف ربط

 «...یب ، اي ًؾبًِ ي ًذایي ٍ»ًؾبًِ ي هفؼَلي ، « را »هثل«هؾخص كزدى ًقؼ كلوِ در جولِ   »:حزف ًشاًِ 

: *  قيذ اًَاع هختلف ٍهتٌَػي دارد كِ اس هْن تزیي آى ّب. اًجبم یبفتي فؼل راًؾبى هي دّذ چگًَگي  ٍحبلت، یب هكبى  ، سهبى: كلوِ اي اعت كِ، :قيذ

 «آّغتِ ، عَارُ ، خٌذاى ، هزداًِ »: قيذ حبلت هثل *  «   آًجب ، ثبال ، ّوِ جب ، ثيزٍى »:قيذ هكبى هثل * «  اهزٍس، ًبگبُ، ّويؾِ»:قيذ سهبى هثل 

 

 :تشخيص تفاٍت يا تشابِ كلوات در گشيٌِ ّا

 .ثزاي ایي هٌظَر ثبیذ هؼيبر ٍ هالک تفبٍت یب تؾبثِ ثيي كلوبت گشیٌِ ّب را پيذا ًوَد، عپظ گشیٌِ صحيح را پيذا ًوَد

 هؼلَم(  ػلَم     د (ج ×     ػول( ػلن          ة  (الف         كلوِ كذام گشیٌِ ثب ثقيِ تفبٍت دارد؟: هثبل

 .ثَدى اعتّن خاًَادُ كِ هالک ٍ هؼيبر 

  كِ هزثَط ثِ جوالت خجزي هي ثبؽذ:ًْاد ٍ گشارُ

 . خجزي كِ در هَرد ًْبد دادُ هي ؽَد:گشارُ كغي یب چيشي كِ در هَرد آى خجزي هي دّين  :ًْاد

 ثزاي تؼييي ًْبد ٍ گشارُ یب عبیز اجشاي یك جولِ اگز اس هتَى كْي اعت، حتوبً ثبیذ آى را اثتذا ثِ سثبى اهزٍسي ثبسًَیغي ًوَد، عپظ اجشاي :ًكتِ

 .آى را هؾخص كزد

 :تاريخ ٍ ادبيات 

 .را هغبلؼِ ًوبیيذ آثار آًْاٍ ًام ضخصيت ّا آخز كتبة فبرعي در حذ  (اعالم)ًام ًاهِ قغوت : داًص آهَساى عشيش

داًؼ آهَساى ػشیش؛ ثِ هؼٌي لغبت ٍ ٍاصُ ّبي كْي ٍ ثبسگزداًي هتَى كْي تَجِ خبصي داؽتِ ثبؽيذ، سیزا اكثز عَاالت ثِ ًَػي ثِ :ٍ كالم آخز

 .ایي ًكتِ هْن هزثَط هي ؽَد

باشید ید  فق و مؤ  رجبعلی جوان بخت .  - مو



 خیاهی: هعلن هزبَطه       دبستاى ًگیي                                                                           تاریخ ادبیات      فارسی ششن     

 

ابَعلی سیٌا  5ٍ  4لطى  وتاب الطفاء زاًطٌاهِ عالئی» لاًَى زض طة - ایطاًی پعضه ٍ ضاعط 1 

 2 اهام هحوذ غشالی 5لطى   ًصیحت الولَن-ویویای سعازت  

 3 احوذ جام ضطن  زیَاى ضعط احوس جام .تاضس هی تطتت جامتَزُ ٍ هسفي ٍی زض  ضاضنن ظازگاُ ٍی.تَز سلجَلیزٍضُ  عاضفاىاظ 

 4 سعذی شیزاسی  ضى ّفتن ًظنزض  تَستاىزض ًثط ٍ  گلستاىآثاض هعطٍفص وتاب  .اًس تِ ٍی لمة استاز سري ٍ ضید اجل زازُ

 5 ابَ علی بلعوی  لطى چْاضم .طثطی هطَْض است  ٔ یا تاضیرٌاهِ تاضید تلعوی 

 6 ابَالقاسن حالت  هعاصط زیَاى حالت -ایطاى جوَْضیسطایٌسُ ًرستیي سطٍز 

 7 ابَالقاسن فزدٍسی   ظ ضاٌّاهِ  

 8 ابَالحسي بهوٌیار   5ٍ  4 ابَالحسي بهوٌیار بي هزسباى .ّای اٍست تَز ٍ وتاب الوثاحثات اتي سیٌا تیطتط زض پاسد تِ پطسص اتي سیٌاٍی اظ ضاگطزاى تسیاض سطضٌاس  

 9 ابَالفضل بیهقی ظ  تاضید تیْمی وتاب هعطٍف  .است غعًَیهَضخ ٍ ًَیسٌسُ هعطٍف زضتاض 

 10 (هَلَی)   7لطى  جالل السیي هحوس تلریهَالًا                               هىاتیة –هجالس سثعِ   -فیِ ها فیِ -زیَاى ضوس تثطیعی   -مثنوی معنوی

 11 بابا طاهز ( 4ٍ5 .تِ زلیل تطیسى ٍی اظ تعلمات زًیَی تَزُ است عطیاىاًس ٍ  زازُ لمثی تَزُ وِ تِ پیطٍاى ٍاضستِ هی تاتا

 12 پزٍیي اعتصاهی  هعاصط زیَاى لصائس ٍ هثٌَیات ٍ تویثالت ٍ همطعات تِ صَضت هٌاظطُ اضعاض پطٍیي اعتصاهی 

اًطگاُ ّوىاضی زاضت، ّوچٌیي ز ذیامتا زاًطوٌساًی ّوچَى  تمَین جاللیٍی زض پطزاظش 
 .ًظاهیِ تغساز تِ زستَض اٍ تطپا ضس

 485  -408 . است( یا سیطالولَن)ًاهِ اٍ ًَیسٌسُ وتاب سیاست
 لوطی

خَاجه ًظام الولک 

 تَسی

13 

 14 خَاجه ًصیزالذیي تَسی  اذالق ًاصطی 7لطى 

 15 سلواى هزاتی عاصط م اظ ایي ستاضُ تا آى ستاضُ -زضی تِ ذاًِ ذَضضیس -آسواى سثع     .است ٍی تِ علت ضعطّای اًتمازی اجتواعی ضْطُ

فاضسی آى ضا اظ ظتاى طثطی تِ  سعسالسیي ٍضاٍیٌیتعسّا . اسپْثس هطظتاى تي ضستن   ٔ ، ًَضتِظتاى هاظًسضاًیوتاتی است زض اصل تِ  نامه مرزبان

 هطظتاى ًاهِ. ًمل وطز زضی

 سعذالذیي ٍراٍیٌی لطى ّفتن

16 

 17 عطار  6 شیخ فزیذالذیي عطار ًیشابَری                  .، زیَاى اضعاضتصوطٓاالٍلیا، هرتاضًاهِ، هصیثت ًاهِ، یطهٌطك الط، الْی ًاهِ، اسطاضًاهِ

 18 علی اکبز دهخذا هعاصط هجوَعِ هماالت) چطًس ٍ پطًس -اهثال حىن -ًاهِ لغت               .تَز ًاهِ زّرسا لغتگصاض  تٌیاى

5لطى   19 اسکٌذربي  عٌصزالوعالی کیکاٍس ًاهِ،  لاتَس 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 ، زیَاى اضعاض،           .تَز ایطاًیهعاصط  هساض سیاستٍ  ًگاض ضٍظًاهِ، ًَیسٌسُ، ازیة، ضاعط، الطعطا هلههستمی تْاض، هلمة تِ 

هحوذ تقی هلک  هعاصط

 اشعزا بهار

20 

ّا  گل، هجوَعِ ضعط  تِ لَل پطستَ، ّای ًاگْاى آیٌِ، هجوَعِ ضعط  تال پطیسى تی،، هثل چطوِ، هثل ضٍز،، ظْط ضٍظ زّن،هٌظَهِ  طَفاى زض پطاًتع
  زستَض ظتاى عطك اًس ّوـِ آفتاتگطزاى

 21 قیصز اهیي پَر هعاصط

زًیا آهس ٍ تٌا تِ  تِ تثطیعزض . است ضعط سطٍزُ فاضسیٍ  تطوی آشضتایجاًیّای  ٍی تِ ظتاى
زض ایطاى ضٍظ زضگصضت ایي ضاعط . ّویي ضْط تِ ذان سپطزُ ضس همثطٓالطعطایٍصیتص زض 

 .اًس گصاضی وطزُ ًام« روز شعر و ادب فارسی»هعاصط ضا 

است  حیسضتاتایِ سالمتطیي اثط ضْطیاض هٌظَهِ  هْن
ضواض  تِ تطوی آشضتایجاًی ازتیاتوِ اظ ضاّىاضّای 

 ضٍز  هی

(1285-
1367) 

 هعاصط

هحوذ حسیي بهجت 

 (شهزیار)تبزیشی

22 

 23 هحوَد پَر ٍهاب هعاصط آٍاظّای ضٍضي آٍاظ تلسضچیي هجلِ سالم تچِ ّاٍ واض تا 1367آهس فعالیت زض ضعط وَزن ٍ ًَجَاى اظ سال

سندبادنامه  

 24 هحوذ بي علی ظهیزی سوزقٌذی  .لطى ضطن

هحوذ رضا سز  هعاصط  لصِ ظْط جوعًَِیسٌسُ ٍ پژٍّطگط ٍ هٌتمس ازتی ٍ گَیٌسُ تطًاهِ ضازیَیی 

 (رهگذر)شار

25 

هال ادهن عشلتی  11ٍ 10 هعیاض العوط ٍ العول -2لطائف الوَالف -1 هطَْض تِ ٍاعظ  ضاّطٍز اضزتیل/ ضاعط پطآٍاظُ ذلرالی 

 خلخالی

26 

  ٔ افساًِ-ّای صحطا ّعاضپای سیاُ ٍ لصِ-زاضتن هیتاض زیگط ضْطی وِ زٍست -هصاتا ٍ ضٍیای گاجطات-آضش زض للوطٍ تطزیس-ای تطای ضة  ذاًِ
 زض سطظهیي وَچه هي-تاضاى

 27 ًادر ابزاهیوی هعاصط

 28 هحوذ هعیي هعاصط ستاىیه لطعِ ضعط زض پاضسی تا. 3حافظ ضیطیي سريجلس اٍل . 2فطٌّگ هعیيفطٌّگ فاضسی هعطٍف تِ . 1

 است ضٌاذتِ ضسُ فاضسیسطایی زض ازب  ٍاى پیطَای زاستاى عي ُب

ًاهِ ٍ ّفت گٌثس ًیع  وِ آى ضا تْطام) ّفت پیىط، لیلی ٍ هجٌَى، ذسطٍ ٍ ضیطیي، هرعى االسطاض:است هثٌَیذوسِ یا پٌج گٌج ًظاهی ضاهل پٌج 
 اسىٌسضًاهٍِ( اًس ذَاًسُ

ًظاهی گٌجَی  6

الیاس بي یَسف )

 (بي سکی 

29 

 .است ّایی است وِ تطای وَزواى ٍ ًَجَاًاى ًَضتِ ضْطت اٍ تاتت وتاب. ًَیسٌسُ هعاصط ایطاًی است

هطت تط پَست -زاستاى آى ذوطُ -چىوِ -ًرل -ّای لالیثافراًِ   تچِ-ّای هجیس لصِ -ای ّستن  هعصَهِ هي غعال تطسیسُ–آب اًثاض -ذوطُ 
ًاظ -ضوا وِ غطیثِ ًیستیس -ًِ تطٍ ًِ ذطه-چْاضزُهثل هاُ ضة (-هجوَعِ زاستاى)لثرٌس اًاض -هطتای ضطیي -هْواى هاهاى-پلَ ذَضش-تٌَض -

 -َّضٌگ زٍم-وثَتط تَی وَظُ-تالص

هَشٌگ هزادی  هعاصط

 کزهاًی

30 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%AE%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_(%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D9%88_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4


با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

1

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

1

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

1



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

2

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت
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با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

2



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

3

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

3

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

3



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

4

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

4

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

4



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

5

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

5

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

5



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

6

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

6

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

6



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

7

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

7

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

7



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

8

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

8

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

8



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

9

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

9

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

9



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

10

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

10

با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت

10



با یاد او

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس با یاد اومسعود بیگدلی:با مدیریت

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس با یاد اومسعود بیگدلی:با مدیریت

نکات و جزوه کامل ادبیات فارسی ششم

)                             بیگدلی(بانک سواالت ششم

09128882067:شماره تماس مسعود بیگدلی:با مدیریت



 اؿْل ًؼاًَ گذاری در ستاى پارطی

 

هٌظْر اس ًؼاًَ گذاری تَ کارتزدى عالهت ُا ّ ًؼاًَ ُایی اطت کَ تزای درطت فِویذٍ ػذى جوالت در ًْػتَ تَ کار تزدٍ 

 هی ػْد. 

 

 ۱. ّیزگْل )،(

 ّتزگْل ًؼاًَ هکثی کْتاٍ اطت. هْارد اطتفادٍ:

یک جولَ کاهل هی تاػذ:لف: در تیي عثارت ُای غیز هظتمل کَ تاُن در دکن ا  

 آى را کَ دظاب پاک اطت، اس هذاطثَ چَ تاک اطت. 

 ب: تزای تْضیخ در هْرد یک کلوَ:

ُجزی لوزی تَ دًیا آهذ.  ۳۲۹فزدّطی، دواطَ طزای تشرگ ایزاى، در طال   

 ج: در هْردی کَ چٌذ کلوَ دارای اطٌاد ّادذی تاػذ:

 علی، دظي، ّ ادوذ پظزاى اّ تْدًذ. 

ص دادى:د: در آدر  

 تِزاى، ػِزیار، هیذاى اهام. 

 

 ۲. ًمطَ ّیزگْل )؛(

الف: تزای جذا کزدى جولَ ُا ّ عثارت ُای هتعذد یک کالم طْالًی کَ تَ ظاُز هظتمل اها در هعٌی تَ یکذیگز ّاتظتَ ّ 

 هزتْط هی تاػٌذ:

 فزیة دػوي هخْر ّ غزّر هذاح هخز؛ کَ ایي، دام سرق ًِادٍ اطت. 

ْضیذی، پیغ اس کلواتی چْى اها، سیزا، چزا کَ، یعٌی، تَ عثارت دیگز، تزای هثال ّ هاًٌذ آًِا؛ تَ ب: در جولَ ُای ت

 ػزط آًکَ جولَ پیغ اس آى طْالًی تاػذ. 

 هال ّ جاٍ ُیچگاٍ ًوی تْاًٌذ آراهغ تخغ رّاى اًظاى تاػٌذ؛ چزا کَ تٌِا تا یاد خذا دل ُا آراهغ هی یاتٌذ. 

 

 ۳. ًمطَ ).(



اى جولَ ُای کاهل خثزی:الف: در پای  

ػِیذ ػذ. ۵۲۵عیي المضاٍ، عارف تشرگ ایزاى، در طال   

 ب: تعذ اس دزّف اختـاری:

ق.م. ۳۲۲طال   

 ج: تعذ اس ػوارٍ ردیف:

. ُذف۲. رضایت ۱  

 

 ۴. دّ ًمطَ ):(

 الف: پی اس ًمل ّ لْل هظتمین:

 فزساد گفت: "دیگز ُیچْلت تَ آى خاًَ تزًوی گزدم."

فـیل هطلثی کَ لثال خالثَ ای اس آى گفتَ ػذٍ اطت:ب: پیغ اس تیاى ت  

 آى طال تزا هي طال خْتی تْد: در آسهْى طزاطزی داًؼگاٍ ُا پذیزفتَ ػذٍ تْدم. 

 ج: تعذ اس ّاژٍ ای کَ هعٌی اع در تزاتزع ًْػتَ ػذٍ تاػذ:

 ؿیف: تاتظتاى

 د: تعذ اس دزّف اتجذ تزای اطتفادٍ اس تزتیة:

 الف: هْرد یک

 ب: هْرد دّ

 

 ۵. گیْهَ )" "( 

اتي ًؼاًَ تزای آغاس ّ پایاى طخي کظی غیز اس ًْیظٌذٍ اطت؛ یا تزای هؼخؾ تز کزدى ّ تزجظتَ ًؼاى دادى کلوَ یا 

 اؿطالدی خاؽ تَ کار هی رّد. 

 

 ۶. ًؼاًَ طْال )؟(

 الف: تزای ًؼاى دادى پزطغ. 

 تَ چَ هی اًذیؼی؟



ًتش تَ کار هی رّد:ب: تزای ًؼاى داد تزدیذ ّ اتِام، در داخل پزا  

 طثك آهار غیز رطوی، جوعیت تِزاى اس هزس دٍ هیلیْى ًفز )؟( گذػتَ اطت. 

 

 ۷. ًؼاى تعجة )!(

در پایاى جولَ ُایی هی آیذ کَ تیاى کٌٌذٍ یکی اس داالت خاؽ ّ ػذیذ عاطفی یا ًفظاًی اطت؛ اس لثیل: "تعجة"، "تِذیذ"، 

 "دظزت"، "آرسّ" ّ... 

کاری! چَ عجة! عجة آدم ریا  

 ّای تز هي! 

 آُظتَ! 

 

 ۸. خظ فاؿلَ )-(

لف: تزای جذا کزدى عثارت ُای تْضیذی.ا  

ٍ.ق. تَ دًیا آهذ.  ۳۲۹در طال  -دواطَ طزای تشرگ ایزاى-فزدّطی   

 ب: تزای ًؼاى هکالوَ:

الْ!  -  

تلَ، تفزهاییذ!  -  

طالم -  

 ج: تَ جای دزف اضافَ تا ّ تَ تیي تاریخ ُا، اعذاد ّ کلوات:

  ۱۳۴۱ - ۱۳۵۱ دَُ

هؼِذ-لطار تِزاى  

 

 ۹. طَ ًمطَ )...(

ّ یا افتادگی ُا تَ کار هی رّد.  تزای ًؼاى دادى کلوات ّ یا عثارات جولَ ُای هذذّف  

 ...تَ ایي دلیل تْد کَ اس اداهَ ایي ػیٍْ ؿزف ًظز کزدم. 

 هیاسار هْری کَ...



 

 ۱۱. طتارٍ )*(

اطتفادٍ هی ػْد. اس ایي ًؼاًَ تزای: ارجاع دادى تَ سیزًْیض  

 

 ۱۱. پزاًتش یا دّ ُالل ) (

 الف: تَ هعٌی "یا"ّ "یعٌی" تَ کار هی رّد ّ یا تزای تْضیخ تیؼتز کالم:

 ػاُکار ًظاهی گٌجْی )خظزّ ّػیزیي( را تایذ تَ دلت خْاًذ.

 ب: ّلتی کَ ًْیظٌذٍ تخْاُذ آگاُیِای تیؼتز )اطالعات تکویلی( تَ خْاًٌذٍ عزضَ کٌذ. 

ٍ.ق( اطتاد کن ًظیز ًثز هی تاػذ.  ۴۷۱-۳۸۵تیِمی )  اتْالفضل  

 

 ۱۲. لالب ]  [

 تزای تـذیخ هتْى کِي، الذاق ادتوالی کَ اس ًظخَ تذل ُا ّ اس طْی هـذخ اضافَ هی ػْد در تیي لالب لزار هی گیزد:

 ّ ایي ]راٍ هظلواًی[ راٍ خذای تْطت. 

 

رطی" تَ للن دکتز #ادوذ_گیْی، اًتؼارات: هزکش تذمیك ّ کتاب "#ستاى_ّ_ًگارع_فا ۴۸تا  ۳۶خالؿَ ای اس ؿفذات 

 تْطعَ علْم



1393/ 01/ 27:تاریخ آزمون مسعود بیگدلی: طراح آزمون 

آزمون جامع تعلیمات اجتماعی پایه ششم

دقیقه85:مدت آزمون .آزمون داراي امتیاز منفی  می باشد
80

80-56
55-41
40 -31
30-16

دقیقه15-110
دقیقه15
دقیقه5
دقیقه13
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.می کنیم) مکث( که معناي کاملی را می رساند و در انتهاي آن درنگیک یا مجموع چند کلمه است:جمله 

.دو دوست با پاي پیاده از بیابانی عبور می کردند:مانند

: نکته 

.فعل مهم ترین بخش هر جمله است و به تنهایی می تواند یک جمله محسوب شود

:یک جمله ي مستقل بر دو نوع است

.جمله اي که یک فعل دارد:جمله ي ساده ) 1

.باد سرد پاییزي در کوچه می وزید:مانند 

.جمله اي که بیش از یک فعل دارد:جمله ي مرکب ) 2

.اگر با او همسفر شوي ، او را بهتر می شناسی:مانند 

: نکته 

که ، تا، چون ، اگر ، زیرا ، : مله هاي مرکب دیده می شود ، عبارتند از در ساختمان جمله هاي مرکب ، حروف ربط به کار می رود؛ از جمله حروف ربطی که در ساختمان ج
..وقتی که ، همین که ، 

اجزاي جمله

گزاره-2نهاد                       - 1: هر جمله دو رکن اصلی دارد

.بخش اول جمله است و عبارت است از کسی یا چیزي که درباره ي آن خبري می دهیم: نهاد 

.خش دوم جمله است و عبارت است از خبري که درباره ي نهاد داده می شودب: گزاره 

.ابري استهوا: مانند 

نکته 

.نیز می شود» گروه فعلی «یا » فعل«عالوه بر گروه هاي اسمی شامل » گزاره « می تواند یک اسم یا یک گروه اسمی باشد ولی » نهاد« 

: بنابر این 

نکتھ 

.گزاره قرار داردفعل ھمیشھ در قسمت 

.آمدمحمد  :  گزاره می تواند گاھی فقط شامل فعل باشد مانند
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:با توجھ بھ مثال قبل 

.است» فعل « اگر گزاره فقط یک کلمھ باشد ، آن یک کلمھ 
نکتھ 

.ھمیشھ در اول جملھ نمی آید» نھاد« 
.بھ ما مرحمت کرده استخداونداین ھدیھ ی بزرگ را:   مانند

. آن را مشخص می کنیم آن جا که بسیار اتفاق می افتد که در شعري اجزاي جمله جا به جا شوند لذا دي این موارد ابتدا جمله ها را مرتب و سپس نهاد و گزاره ي از 
:بخوانیدبعنوان مثال بیت زیر را 

ـــــاهرگـــــز نرســـــــد به منـــــــزل عشــــــــق                       بـــــــی بدرقـــــــه ي تــــــو ، کـــــــاروان هـــ

:حاال بیت باال را مرتب کنید

.بی بدرقه ي تو هرگز به منزل عشق نرسدکاروان ها 

نکته 

.گاهی یک کلمه و گاهی گروهی از کلمات هستندنهاد و گزاره هر کدام 

: مانند 

.، با خداي خود به رازو نیاز می پردازدرستمآن گاه 

.از پایین می آمدصداي اکبر آقا و چند تا از کارگرها

نکته 

.دارندمفعول ، قید و مسند که در فصل هاي بعد با آن ها آشنا می شوید ، همگی در قسمت گزاره قرار 

نکته

.نهاد می تواند یک ضمیر باشد

.شیفته ي طبیعت بوداو ،:         مانند 

نکته

. زیرا می توان از روي فعل ، نهاد حذف شده را پیدا کرد . باشد» ضمیر « این امر به ویژه هنگامی اتفاق می افتد که نهاد . گاهی نهاد از جمله حذف می شود

)نهاد حذف شده: ما.                (داریم فارسی را پاس می: مانند

)نهاد حذف شده : من .                ( باز هم اشتباه کردم
2

نھاد

گزاره

گزارهنھاد                              

نھاد

گزاره
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نھاد                  گزاره
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مطابقت نهاد با فعل 

.یعنی اگر نهاد مفرد است فعل هم مفرد باشد و گر نهاد جمع است فعل نیز جمع بیاید. مطابقت کند) شمار ( اصل این است که نهاد با فعل جمله از نظر جمع و مفرد بودن 

.شداز اتاق خارجزهرا:    مانند

.خندیدندبا صداي بلندبچه ها

:اما در مواردي این مطابقت به هم می خورد

.گاهی براي احترام به بعضی افراد ، براي نهادمفرد ، فعل جمع می آوریم:براي احترام)1

.دفرمودن)ص(پیامبر :مانند

.    وارد کالس شدنداستاد 

.اگر نهاد غیر جاندار و جمع باشد می توان فعل آن را هم بصورت مفرد و هم بصورت جمع آورد: براي نهاد غیر جاندار) 2

.می جوشدچشمه هاي آب گرم از زمین :مانند

.می جوشندچشمه هاي آب گرم از زمین 

:بیش تر بدانیم

.خوانده می شود» فاعل« نهاد اگر کننده ي کار باشد 

.روزنامه را می خواندپدرم:  مانند

.می گوییم» نهاد غیر فاعلی«یا » مسند الیه«و اگر نهاد کننده ي کاري نباشد به آن 

.سرد شدهوا:  مانند

:تعداد جمله

. نیز در شمارش تعداد جمله ها به حساب می آیند»اصوات «و » منادا«البته . اي یک عبارت برابر باشد تعداد جمله ها می تواند با تعداد فعل ه
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خــدمت دو تــــاتــــا نکنـــــی پـــشت بـــه به نــــــانی بــــــساز، اي شـــــــکم خیره
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نکته 

.در شمارش تعداد جمله ها باید فعل هاي حذف شده را نیز در نظر بگیرید. گاهی فعل از جمله حذف می شود 

:مانند

آموختماز بی ادبان: گفتادب از که آموختی ؟: لقمان را گفتند) 1

به قیمت بهتر، نه هرچه به قامت مهتر) 2

:اکنون به بررسی این دو مورد می پردازیم.گفتیم که اصوات و منادا را در شمارش تعداد جمله ها در نظر می گیریم

اصوات

غالباً نقش فعل را در جمله بازي می » اصوات«از آنجا که . است و صوت کلمه اي ست که از آن براي بیان عواطف و احساسات استفاده می کنیم » صوت«اصوات جمع 
:مهم ترین اصوات عبارتند از.کنند آنها را در شمارش تعداد جمله ها یک جمله به حساب می آوریم 

»....احسنت، به به، خوشا، دریغ، واي ، آخ ، عجب، حیف، مرحبا ، آه، افسوس، کاش،آفرین، «

:توجه کنید که شبه جمله هاي زیر را نیز در شمارش تعداد جمله محسوب کنید. شبیه جمله هستند ؛ یعنی مانند جمله یک پیام کامل را می ذسانند »اصوات «

»...سالم، بله ، نه ، خیر، آري ، خداحافظ ، «

منادا

:مانند. ه مورد خطاب واقع شودو آن را صدا بزنیم منادا خوانده می شوداسمی ک

چنان کن سرانجام کــار                       تو خشنود باشی و مارستگارخدایا

علیماین درخت علم باشد اي سلیمشیخ خندید و بگفتش اي 

.ید؛ مانند هر دو مثال باال و گاهی بدون نشانه که در این صورت از روي آهنگ و لحن جمله شناخته می شودمی آ» ندا«منادا گاهی همراه با نشانه و حروف

.هستند» الف«، و پسوند »یا«،»اي«مهم ترین نشانه هاي ندا 

......یا رب، یا حسین ، یا علی و : مانند . در اول کلمه ي منادا می آید» یا«نشانه ي 

علییا

...اي دوست ، اي پدر، : مانند . نیز در اول کلمه می آید» اي«نشانه ي 

خرابــــی از کینــــه ي توست                                 بیــداد گري شـــیوه ي دیرینه ي توســــتچرخ فلــــــکاي

.در آخر کلمه ي منادا می آید» الف«

...خداوندا، سعدیا ، حافظا و پروردگارا، : مانند 
4

١٢٣٤

١٢

منادا                                                         منادا

منادا

نشانھ ی ندا        منادا

نشانھ ی ندا          منادا
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:تیم که منادا می تواند بدون نشانه ي ندا بیایدگف

از اخالق دوست ، هرچه برآید نکوستسعدي:  مانند

حافظحضوري گر همی خواهی ، از او غایب مشو 

نکته 

بنابراین دقت کنید که آن ها را در شمارش جمله ها ، به حساب . مصدرها اسم اند نه فعل. مصدر نام دارند » ....و رفتن ، دیدن، آمدن، گفتن ، پرسیدن ، «کلمه هایی مانند 
.نیاورید

.شنیدن او از گفتن او بیشتر بود:مانند 

نکته 

. بدهند، دیگر فعل نمی باشند» رفتن و آمدن« ولی وقتی در جمله اي در کنار هم معنی. هر دوفعل هستند » آمد«و » رفت«کلمه هاي 

. رفت و آمد ماشین ها در اینجا بسیار زیاد است:  مانند

)عبارت باال فقط یک جمله است( 

نکته 

.حتی اگر فعل آن حذف شده باشد.توان نتیجه گرفت که پس از آن فعل جمله اي دیگر آمده استبیاید می » و، یا«اگر بعد از فعل حروف ربطی مانند 

؟تویا این خبر را من بدهم: مانند

.هم به تمام معلمانمو هم به پدر و مادرم احترام می گذارم

:توجه

.فعل ها به تنهایی یک جمله اند

برو:گفتم:     مانند 

انواع جمله

:جمله ها از نظر مفهوم و پیام به چهار دسته تقسیم می شوند

.جمله اي است که درباره ي موضوع یا وقوع کاري خبر می دهد:جمله ي خبري- 1

.خط یکی از اختراعات بزرگ انسان است:مانند

.جمله اي است که درباره ي مسئله یا موضوعی پرسش می کند:جمله ي پرسشی- 2

؟خورشید چه فرقی با ستارگان دیگر دارد:مانند 

5
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منادا

جملھ١

١٢

١٢

١٢
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؟خورشید چه فرقی با ستارگان دیگر دارد:مانند 

5

منادا

منادا

جملھ١

١٢

١٢

١٢

:تیم که منادا می تواند بدون نشانه ي ندا بیایدگف

از اخالق دوست ، هرچه برآید نکوستسعدي:  مانند

حافظحضوري گر همی خواهی ، از او غایب مشو 

نکته 
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.جمله اي است که انجام دادن کاري یا داشتن حالتی را درخواست می کند:جمله ي امري - 3

.به حرف هاي معلم توجه کن:مانند

را می رساند و در واقع احساس ما را نسبت به کسی یا ... تعجب، تاسف ، خشنودي، آرزو ، خشم و : جمله اي است که یکی از عواطف انسانی مانند :جمله ي عاطفی -4
.چیزي نشان می دهد

!چه صداي دل انگیزي:مانند 

نکته 

.نقطه می گذاریم ، در پایان جمله هاي پرسشی عالمت سوال و در پایان جمله هاي عاطفی از عالمت تعجب استفاده می کنیمدر پایان جمله هاي خبري و امري 

.م ساخته می شوند...آیا ، چرا، چگونه، چقدر، چند، کی ، کجا، « جمله هاي پرسشی به وسیله ي کلمه هایی چون

چگونه این کار را انجام دادي؟:مانند

.جمله هاي پرسشی را از لحن و نوع پیام می شناسیم بدون آن که کلمه ي پرسشی در جمله آمده باشدالبته گاهی 

صدایم را شنیدي؟:مانند

براي مثال اگر در پایان. ضروري است، در غیر این صورت نمی توان نوع جمله را تعیین کرد) ؟(اگر در جمله ي پرسشی کلمه ي پرسشی نیامده باشد ، آوردن عالمت 
.جمله ي باال عالمتی نگذاریم این جمله می تواند خبري باشد

.صدایم را شنیدي:مانند 

.نشان می دهد» آینده«و یا » مضارع«، » ماضی«انجام گرفتن کاري یا رخ دادن حالتی را در یکی از زمان هاي فعل کلمه اي است که

.خواهم شنیدصدایی .می شنومصدایی .شنیدمصدایی :            مانند

:به جمله ي زیر توجه کنید. دانستیم که جمله از نهاد و گزاره تشکیل می شود

.او بعد از پایان تحصیالت به کشورش بازگشت

.او به کشورش بازگشت: براي مثال می توان گفت . در جمله ي باال گزاره شامل چندین کلمه است که بعضی از آن ها را می توان حذف کرد

. اما فعل جمله را نمی توان حذف کرد

:هر فعل چهار ویزگی مهم دارد. می گوییم» فعل«بنابراین در هر گزاره یک جزء اصلی وجود دارد که آن را 

انجام گرفتن کار یا رخ دادن حالت -1

زمان مشخصی دارد-2

مفرد یا جمع است-3

.از شخص معینی سر میزند-4
6

درس دوم
فعل

ماضی                                     مضارع                                          آینده
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ماضی                                     مضارع                                          آینده



.اول شخص ، دوم شخص، سوم شخص: شخص استهر فعل داراي سه: شخص فعل

.بنابر این روي هم رفته ، فعل را می توان در شش حالت صرف کرد. اند» جمع «و یا » مفرد«هر یک از این شخص ها یا 

:      این شش حالت عبارتند از

اول شخص جمعاول شخص مفرد
دوم شخص جمعدوم شخص مفرد
سوم شخص جمعسوم شخص مفرد

:براي مثال رفتن را در شش حالت ممکن صرف می کنیم. وقتی این شش ساخت ممکن از فعل را می آوریم ، می گوییم فعل را صرف کرده ایم:فعلصرف 

رفتیمرفتم
رفتیدرفتی
رفترفت
.براي بهتر یاد گرفتن صرف فعل می توانید از شش ضمیر زیر کمک بگیرید

ما ، شما، آن هامن ، تو ، او
:زیر را به دقت مالحظه کنیدجدول

جمعمفرد
رفتیم)ما(رفتم)من(اول شخص
رفتید)شما(رفتی)تو(دوم شخص
رفت)آنها(رفت)او(سوم شخص

زمان فعل

.گفتیم که فعل ها در یکی از زمان هاي سه گانه ي ماضی، مضارع و آینده اتفاق می افتند

.فعلی که انجام گرفتن کار یا رخ دادن حالتی را در زمان گذشته نشان می دهد):گذشته( فعل ماضی

.برمی گشتو به شهر می فروختو می بردو به ده هاي اطراف می خریداز شهر پارچه و لباس هاي گوناگون بار که هر چند وقت یکبودیک مرد بزّاز :مانند

.ر یا رخ دادن حالتی را در زمان حال نشان می دهدفعلی است که انجام گرفتن کا: ) حال( فعل مضارع

.بیندازندتا تو و امثال تو را در تله می گذارند، بلکه دام و تله نمی کنندآن ها بازي :مانند

به زمان حال اشاره می کند یا آینده؟» می رود« آیا فعل : پرسش

». او فردا به مدرسه می رود « مثال در جمله ي 

.مضارع است، ولی در این جمله معنی آینده دارد» می رود«فعل . مثل جمله ي باال. فعل مضارع گاهی معنی آینده می دهد:پاسخ

.فعلی است که بر انجام گرفتن کار در زمان آینده داللت می کند، یعنی زمانی را نشان می دهد که هنوز نرسیده است: ) آینده( فعل مستقبل

.خواهیم کردري شرکت در مسابقات کشو:مانند

نکته 

. به همراه یک فعل ماضی ساخته می شود» خواه«فعل آینده از صرف 

بن ماضی +خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند 

7...خواهم رفت    خواهی رفت     خواهد رفت     و: مانند
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بن ماضی +خواهم، خواهی، خواهد، خواهیم، خواهید، خواهند 

7...خواهم رفت    خواهی رفت     خواهد رفت     و: مانند



بن فعل

براي مثال به شش ساخت ماضی از مصدر . ساخت هاي مختلف یک فعل توجه کنید ، متوجه می شوید که در همه ي آن ها یک بخش ثابت و تغییر ناپذیر وجود دارداگر به 
:توجه کنید» گفتن«

گفتگفتیگفتم
گفتندگفتیدگفتیم

فعل هاي باال ماضی هستند، بنابراین بن آن ها .این بخش از فعل را بن فعل می گویند.ثابت استهمانطور که مشاهده می کنید ، در شش صورت باال کلمه ي گفت مشترك و 
.نیز بن ماضی است

:توجه کنید» گفتن«اکنون به شش ساخت مضارع 

می گویدمی گوییمی گویم
می گویندمی گوییدمی گوییم

.بن مضارع است» گو«در شش ساخت باال 

:بنابراین

.بخش ثابت هر فعل است که انجام گرفتن کار را نشان می دهد و در واقع معنی اصلی کلمه ي فعل را می رساند: بن فعل

نکته 

» بن مضارع« از » مضارع و امر«ساخته می شوند و فعل هاي »بن ماضی«از » آینده و ماضی« فعل هاي

نکته
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... .رفتن، آمدن ، خریدن، گرفتن، بریدن، پوشیدن، و

:ساخت بن ماضی از مصدر

دیدن          دید

گفتن           گفت  »     َن«مصدر بدون:بی ماضی 

رفترفتن   

.می ماندبن ماضیرا از مصدر حذف کنیم، » ن«وقتی 
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:ساخت بن مضارع از مصدر 

ببین               بین

بگو                 گو»      ب«فعل امر بدون :بن مضارع 

روبرو              

نکته 

.درواقع یک فعل ماضی سوم شخص مفرد هم هست» بن ماضی « 

.همگی هم بن ماضی اند و هم فعل ماضی سوم شخص مفرد» ...دید، رفت، برد،گرفت، آمد، شنید، و« مثالبراي 

:شناسه 

.شناسه بخش متغیر فعل است که بر خالف بن در شش حالت فعل تغییر می کند

.شنایه نشان دهنده ي شخص مفرد و جمع بودن فعل است

جدول شناسه ي فعل ماضی

جمعمفرد
یمَم-اول شخص
یديدوم شخص
َند-_سوم شخص

جدول شناسه هاي فعل مضارع

جمعمفرد
یمَم-اول شخص
یديدوم شخص
َند-َ◌د- سوم شخص

نکته 

سوم شخص مفرد در فعل هاي ماضی فعل .همانگونه که در دو جدول باال می بینیدتنها تفاوت میان شناسه هاي فعل ماضی و مضارع در شناسه ي سوم شخص مفرد است
.شناسه ندارد

چگونه از روي بن فعل ، زمان فعل را مشخص کنیم؟

.ابتدا مصدر فعل را پیدا کنید-1

.صدر بن ماضی و مضارع را بنویسیداز روي م-2

.به سراغ فعل بروید و ببینید که در فعل داده شده ، بن ماضی وجود دارد یا بن مضارع-3

:زیر را پیدا کنیمبراي مثال می خواهیم زمان فعل

»می گویم«

پیدا کردن مصدر             گفتن): 1(مرحله 

پیدا کردن بن ماضی و مضارع) : 2(مرحله 
9
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گفت: بن ماضی 

گفتن

گو: بن مضارع 

. بن مضارع را مشاهده می کنیم، پس زمان این فعل مضارع است» می گویم«چون در فعل داده شده یعنی ): 3(مرحله 

فعل امر و نهی

:به جمله هاي زیر توجه کنید

.به خانه برو) الف

.سریع از مدرسه برگرد) ب

.درس هایت را بخوان) ج

از طریق فعل هاي امر ، . می گویند» فعل امر«به این نوع فعل ها ، . ، فعل را به صورت خواهش و فرمان مطرح کرده ایمي جمالت باال در همه. به فعل این جمله ها نگاه کنید
.انجام کاري را بصورت دستوري ، طلب می کنیم

:فعل هاي زیر همگی فعل امر هستند

...بگو، بگیر، بخوان، بپوش، ببر، بخواب، بنشین، ببین و 

...بگیرید، بخوانید، بپوشید، ببرید، بخوابید، بنشینید، ببینید،وبگویید،

ساخت فعل امر

بن مضارع+براي دوم شخص مفرد                          ب

برو ، بگیر:مانند

شنایه+بن مضارع+براي دوم شخص جمع                        ب

بروید، بگیرید: مانند

نکته

.به کار می رود»بـ«فعل امر گاهی بون حرف 

: مانند

اي نیکبختدهکرم کرده راهی 

:اکنون به جمله هاي زیر توجه کنید 

.وقت خود را از دست نده) الف

.لباست را کثیف نکن) ب

فعل امر در صورت . نام دارند» نهی«فعل ها این دسته از . کار داده ایمدر دو جمله ي باال نیز دستور می دهیم و چیزي را طلب می کنیم ، ولی این بار دستور به انجام ندادن 
.می گردد» نهی«منفی شدن 

10:می سازند» مـ َ«و هم با » نـ َ«فعل نهی را هم با 
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...نرو، نزن، نگو، نخوان،و) الف

...مرو، مزن، مگو، مخوان، و) ب

.هستند که امروزه کاربرد نداردشکل کهن و قدیمی فعل نهی ) ب(البته فعل هاي گروه 

نکته

.استفاده می شوند» دوم شخص جمع « و » تنها در دو ساخت  دوم شخص مفرد » امر و نهی«فعل 

.استفاده کرد» باید «براي امر کردن سایر ساخت ها می توان از قیدهایی مثل 

...باید برو، باید برود، باید برویم، باید بروند و 

: توجه

.اشتباه نگیرید»  نفی«را با » نهی«ه فعل هاي دقت کنید ک

.منفی کنیم» نـ« ما هر فعل مثبتی را می توانیم با آوردن 

رفتم                  نرفتم                             می خوریم                     نمی خوریم:    مانند

.فعل هاي نفی هستند» ...نروم، نخواندیم، نمی آید و « 

:بیشتر بدانیم

فعل الزم و متعدي

.فعل الزم هرگز مفعول نمی پذیرد.است» الزم«و فعلی که معنی آن با نهاد کامل می شود است» متعدي«فعلی که مفعول می گیرد ، 

.زمزمه می کردمرا    شعر سعديمن:   مانند

.رفتبه سمت خانه   پدرم

.معنی میدهند»چه کسی را «و »چه چیزي را «هاي فعل هاي متعدي با عبارت

)معنی می دهد( گرفتم          چه چیزي را گرفتم: مانند

.اما فعل هاي الزم با این عبارت معنی نمی دهند

)معنی نمی دهد( آمد           چه چیزي را آمد: مانند
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1393/ 01/ 27:تاریخ آزمون مسعود بیگدلی: طراح آزمون 

آزمون جامع تعلیمات اجتماعی پایه ششم

دقیقه85:مدت آزمون .آزمون داراي امتیاز منفی  می باشد
80

80-56
55-41
40 -31
30-16

دقیقه15-110
دقیقه15
دقیقه5
دقیقه13
دقیقه42
دقیقه85

١٢

زمان پیشنهادي شماره سوال تعداد سوال ماده  درسی
دقیقه0 0 0 تعلیمات دینی
دقیقه0 40-1 40 ادبیات فارسی

دقیقه50 0 0 تعلیمات اجتماعی
0 0 0 تفکر و پژوهش

دقیقه0 0 0 علوم
دقیقه0 0 0 ریاضیات و هوش
دقیقه50 40-1 40 مجموع

آزمون داراي نمره ي منفی می باشد: توجه

)بیگدلی(بانک سواالت ششم:وبسایت منتشر کننده

اسم ، صفت ، ضمیر ، حروف:بخش دوم

پسوندها و پیشوندهاي معروف:ضمیمه10: تعداد صفحات

1393/ 01/ 27:تاریخ آزمون مسعود بیگدلی: طراح آزمون 

آزمون جامع تعلیمات اجتماعی پایه ششم

دقیقه85:مدت آزمون .آزمون داراي امتیاز منفی  می باشد
80

80-56
55-41
40 -31
30-16

دقیقه15-110
دقیقه15
دقیقه5
دقیقه13
دقیقه42
دقیقه85

١٢

زمان پیشنهادي شماره سوال تعداد سوال ماده  درسی
دقیقه0 0 0 تعلیمات دینی
دقیقه0 40-1 40 ادبیات فارسی

دقیقه50 0 0 تعلیمات اجتماعی
0 0 0 تفکر و پژوهش

دقیقه0 0 0 علوم
دقیقه0 0 0 ریاضیات و هوش
دقیقه50 40-1 40 مجموع

آزمون داراي نمره ي منفی می باشد: توجه

)بیگدلی(بانک سواالت ششم:وبسایت منتشر کننده

اسم ، صفت ، ضمیر ، حروف:بخش دوم

پسوندها و پیشوندهاي معروف:ضمیمه10: تعداد صفحات

1393/ 01/ 27:تاریخ آزمون مسعود بیگدلی: طراح آزمون 

آزمون جامع تعلیمات اجتماعی پایه ششم

دقیقه85:مدت آزمون .آزمون داراي امتیاز منفی  می باشد
80

80-56
55-41
40 -31
30-16

دقیقه15-110
دقیقه15
دقیقه5
دقیقه13
دقیقه42
دقیقه85

١٢

زمان پیشنهادي شماره سوال تعداد سوال ماده  درسی
دقیقه0 0 0 تعلیمات دینی
دقیقه0 40-1 40 ادبیات فارسی

دقیقه50 0 0 تعلیمات اجتماعی
0 0 0 تفکر و پژوهش

دقیقه0 0 0 علوم
دقیقه0 0 0 ریاضیات و هوش
دقیقه50 40-1 40 مجموع

آزمون داراي نمره ي منفی می باشد: توجه

)بیگدلی(بانک سواالت ششم:وبسایت منتشر کننده

اسم ، صفت ، ضمیر ، حروف:بخش دوم

پسوندها و پیشوندهاي معروف:ضمیمه10: تعداد صفحات



اسم

.اسم کلمه اي است که از آن براي نامیدن استفاده می کنیم

...-آسمان –سنگ –گیاه –دانش –مریم –محمد : مانند

:اسم را از جهت هاي گوناگون می توان بررسی کرد که ما در اینجا دو مورد از آن را بررسی می کنیم

)ساده و غیر ساده(ساخت -2)                            مفرد و جمع( شمار-1

)مفرد و جمع( شمار 

.و در صورت دوم آن را جمع می خوانیم در صورت اول آن را مفرد . هر اسم یا یکی را معرفی می کند یا بیش از یکی را 

....کتاب، دوست ، مدرسه و: مفرد      مانند

... کتاب ها ، دوستان، مدارس و:جمع       مانند

:جمع ها خود دو دسته اند

جمع بی نشانه-2جمع نشانه دار             -1

جمع نشانه دار

نشانه ي جمع جزئی است که به آخر اسم اضافه می شودو آن را از حالت مفرد به جمع .بستن استفاده می کنیمبراي جمع » ان«و » ها«در زبان فارسی از دو نشانه ي 
.تبدیل می کند

...کودکان ، جوانان، پسران، مردان ، زنان، و: مانند. جمع بسته می شود» ان«اسم جانداران معموال با 

...کتاب ها ، خانه ها، سنگ ها،مدرسه ها و: مانند. مع بستج» ها«اسم اشیاء و تقریبا همه ي اسم ها را می شود با 

...پدران، پدرها و- درختان ،درخت ها: مانند. جمع بست» ها«و » ان«بعضی از اسم ها را می توان با هر دو نشانه ي 

:نشانه هاي جمع دیگري نیز در زبان فارسی به کار می روند

.شوندجمع بسته می » ات«گروهی از اسم ها با : ات 

.قرار داریماطالعاتوارتباطاتمادر عصر : مانند

...معلمین، محصلین، مسلمین، و: مانند:               ین 

...انقالبیون، روحانیون، : مانند:               ون

ادبیات فارسی

1

سومدرس
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.نشانه اي است که بر انواع یک چیز داللت می کند» جات«

...جات،مرباجات وسبزیجات، ترشیجات، میوه : مانند

.این دسته از جمع ها از عربی وارد زبان فارسی شده اند و چون نشانه ي جمع ندارندآنها را بی نشانه می خوانیم: جمع بی نشانه 

...مساجد، مدارس ، کتب، افکار، اعمال، : مانند

:بیش تر بدانیم

.می گویند» اسم جمع« به این دسته از کلمات . بعضی از کلمه ها به ظاهر مفردند ولی معنی جمع می دهند: اسم جمع

...قوم ، گروه ، ملت، دسته ، لشگر، گله و: مانند 

.اسم جمع ها مفرد ندارند

)ساده و غیر ساده(ساخت 
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:پسوندهاي معروف عبارتند از

...نگهبان ، باغبان، جنگلبان، دروازه بان،: مانند. را می دهد»محافظت و نگهبانی« به کلمه مفهوم :بان-1

...نمکدان ، قلمدان، شمعدان، گلدان،: مفهوم جا و ظرف نگهداري می دهد؛ مانند:دان-2

...ان، کوهستان، هنرستان،گلستان ، بیمارست: پسوند مکان است؛ مانند: ستان-3

...کوهسار ، چشمه سار، شاخسار،: دارد؛ مانند» مکان و فراوانی«در اکثر مواقع به معنی :سار-4

...گلزار، نمکزار، علفزار،: مانند.»فراوانی«اشاره می کندو همین طور » مکان«این پسوند به : زار-5

...آهنگر، کارگر، رفتگر، مسگر،: را می رساندغ مانند» شغل و کار«در بیشتر موارد معنی :گر- 6

...ایستگاه ، آزمایشگاه، سحرگاه، صبحگاه، پرتگاه،: مانند. است» زمان و مکان«پسوند :گاه- 7

...امیدوار، بزرگوار،: مانند.یگر به کار می رودو گاهی در معانی د....دیوانه وار، برادر وار، : مانند.می دهد» شباهت«گاهی معنی : وار-8

...باغچه، آلوچه، کتابچه ،: مانند. میدهد» کوچکی«این پسوند معنی:چه-9

...غمگین، اندوهگین، شرمگین، خشمگین،: مانند. می سازد» صفت «این پسوند : گین-10

...بیمناك، وحشتناك،مانندك غمناك، اندوهناك، . می سازد» صفت«این پسوند نیز :ناك-11

....هنرمند، کارمند ، دانشمند، هوشمند،: مانند. می دهد» دارندگی و مالکیت«معنی : مند-12

....آموزگار، کردگار، آفریدگار، پرهیزگار، روزگار،: مانند : گار-13

...دونده، بیننده، شنونده، داننده،: مانند. صفت می سازد: َنده- -14

...بامدادان، سحرگاهان، خاوران، خواهان، گریان،: مانند. جمع نیست و معانی دیگري هم داردفقط نشانی: ان-15

...دلیرانه، شجاعانه، آگاهانه، عصرانه،: مانند. اسم، صفت و قید می سازد.براي تشبیه و نسبت دادن به کار می رود: انه-16

...دیدار، شنیدار، گفتار، خریدار، کردار،: این پسوند با ریشه و بن فعل ترکیب می شود؛ مانند:ار-17

...دانا، توانا، بینا، شنوا،: مانند. در آخر بن فعل اضافه شده و صفت می سازد:الف- 18

...ناله، گریه، دسته، چشمه، گفته، نوشته، روزه،: مانند.این پسوند با کلمه هاي مختلفی ترکیب می شود: ه-19

...آهنی، چوبی، ابري ، خوبی، رفتنی، خواندنی،. می سازد» صفت«هم و» اسم«این پسوند هم :ي - 20

...هنرور، سخن ور، نامور، گنجور،: مانند. صفت می سازد:ور-21

...طفلک، چشمک، شهرك، اتاقک، موشک، : مانند: َك- -22

... پشمین، زرین، آهنین، زرینه، نروینه، پشمینه،: مانند: ینه-ین-23
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نکته

...خوشحال، خوش بخت، غمناك، اندوهگین،: همانگونه که می بینید، همه ي کلمه هاي غیر ساده اسم نیستندبسیاري از این ها صفت اند مانند

نکته

« : بنابراین کلمه هایی از قبیل . سازدنمی » غیرساده« که به صفت ها اضافه می شوند، کلمه ي » ترین«و » تر«و همچنین دو نشانه ي » ان«و » ها«نشانه هاي جمع مانند 
.ساده هستند» گیاهان، درخت ها، خوش تر، قشنگ ترین

:بیش تر بدانیم

 دانا، انوهگین، گرما، هنرمند،: مانند. می گویند» مشتق«ساخته می شوند ، » وند«+ » قسمت هاي معنی دار«به کلمه هاي غیر ساده اي که از...
کتابخانه ، هواپیما، کهنسال، پاکدامن،: مانند. مرکب، می گویند«ه همه ي قسمت هایشان معنی دار است ، به کلمه هاي غیر ساده اي ک...
 دانش آموز، بازنویسی،: مانند.می گویند » مرکب-مشتق«هستند ، » وند«به کلمه هاي غیر ساده اي که دو قسمت معنی دار دارند و همچنین داراي...

نکته

.می گویند» میان وند «پسوند الفاظی را که در میان کلمه هاي غیر ساده می آیند ، عالوه بر پیشوند و 

...سراسر، لبالب، کمابیش، سرتاسر، سراپا، : مانند

صفت

.نامیده می شود» موصوف«اسمس که صفت درباره ي آن توضیح می دهد،. کلمه اي است که حالت ، مقدار، شمار ویا دیگر ویژگی هاي اسم را توضیح می دهد» صفت«

.با آن اسم وصل می شود» ي«یا » ِ  - « معموال بعد از اسم می آید و به وسیله ي کسره» صفت«

آسمان آبی                 پرنده ي زیبا: مانند

نکته

.می باشداگر معنی داد، آن کلمه صفت است وگرنه اسم.اضافه کرد» ترین«یا » تر«براي تشخیص صفت از اسم می توان به کلمه ها 

.صفت است» بلند«بلندتر                   معنی می دهد؛ پس : مانند

.اسم است» درخت«درخت                    معنی ندارد؛ پس 

:مانند صفت هایی که از رابطه ي زیر به دست می آیند. معنی نمی دهند» ترین«و » تر«بعضی از صفت ها ساختمان خاصی دارند و با 

...َنده                  نویسنده ، بیننده، شنونده، -+ مضارع بن

4

چهارمدرس 
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:در زیر انواع صفت ها معرفی می شود

...آبی ، قرمز، زرد، سبز، خاکستري،: مانندهمه ي رنگ ها صفت هستند ؛ - 1

:صفت هاي فاعلی- 2

...نویسنده ، بیننده، شنونده، َنده -+ بن مضارع 

...الف                  گویا، شنوا، بینا، + بن مضارع 

...ان                  گریان، خندان، جوشان، + بن مضارع 

....ه                       دوخته ، شکسته ، سوخته، + بن ماضی : صفت مفعولی 

...خوردنی ، پوشیدنی ، آشامیدنی،ي            + مصدر :     صفت لیاقت 

...ي                            آهنی ، آسمانی، بهاري، + اسم :       صفت نسبی

...ین                       زرین، پشمین، آهنین،+ اسم 

...چهارم ، پنجم، هشتم، : مانند:       صفت هاي شمارشی 

...پنجمین، ششمین، هشتمین،

نکته

. صفت هاي شمارشی گاهی قبل و گاهی بعد از اسم می آیند

پنجماتاقخانهدومین

نکته 

: به هم وصل می شوند ؛ مانند» ي«به وسیله ي ) ِ- (گاهی اسم و صفت به جاي کسره 

.مهربان دارممن مادري 

.ما خانه اي بزرگ خریدیم

نکته

.اما جز صفت بودن نقش دیگري هم می پذیرد. خود در جمله یک نقش دستوري به حساب می آید» صفت«

.باسند» مسند«یا » قید«صفت ها می توانند 

می نویسدزیبااست                    او زیبا گل :           مانند
5

موصوف     صفتصفت    موصوف

قیدمسند           
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موصوف و صفت

.هم می گویند» ترکیب وصفی « به این ترکیب . ساخته می شود » موصوف و صفت «بیایدو سپس صفتی به آن اسم اضافه شود ، ترکیب ) ِ-(هر گاه پس از اسم کسره 

ِ صفت–اسم 

کتاب مفید :مانند

.می توانند جا به جا شوند» موصوف و صفت«برخی از ترکیب هاي 

مرد نیک           نیک مرد                       صدايِ خوش              خوش صدا:مانند

مضاف و مضاف الیه

.می گوییم و این ترکیب را ترکیب اضافی می گوییم» مضاف الیه«به اسم دوم و » مضاف«بیاد و سپس اسمی دیگر قرار بگیرد ، به اسم اول ) ِ-(هرگاه پس از اسمی کیره 

ِ اسم–اسم 

کتابِ تاریخ:مانند

.نیز می توانند جابه جا شوند» مضاف و مضاف الیه«برخی از ترکیب هاي 

کارمزدسراي دانش                 دانش سرا                              مزد کار             : مانند

چند نکته ي مهم 

...ابري، آسمانی، پاییزي،: مانند. ي ، صفت می سازند + اسم ها -1

بهاريي              +   بهار

...پاکی ، بدي، خوبی، : مانند.ي اسم می سازند+ صفت ها -2

سرديي             +   سرد

.اسم هستند» گرما، سرما، پهنا، درازا، ژرفا« صفت هستند ، ولی » پهن ، گرم ، سرد، دراز، ژرف« کلمه هاي -3

نکته

.اگر ضمایر به اسم اضافه شوند ، ترکیب اضافی ساخته می شود

ماخانه يِمن کتابِ:  مانند

.باشند»مضاف الیه«نیز می توانند » متصل«ضمیر هاي 

مـــــانکشورم ــــکتابــ

6

اسم                            صفت
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مضاف     مضاف الیھ                مضاف       مضاف الیھ

مضاف    مضاف الیھ             مضاف     مضاف الیھ
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.هم می گویند» ترکیب وصفی « به این ترکیب . ساخته می شود » موصوف و صفت «بیایدو سپس صفتی به آن اسم اضافه شود ، ترکیب ) ِ-(هر گاه پس از اسم کسره 

ِ صفت–اسم 

کتاب مفید :مانند

.می توانند جا به جا شوند» موصوف و صفت«برخی از ترکیب هاي 

مرد نیک           نیک مرد                       صدايِ خوش              خوش صدا:مانند

مضاف و مضاف الیه

.می گوییم و این ترکیب را ترکیب اضافی می گوییم» مضاف الیه«به اسم دوم و » مضاف«بیاد و سپس اسمی دیگر قرار بگیرد ، به اسم اول ) ِ-(هرگاه پس از اسمی کیره 

ِ اسم–اسم 

کتابِ تاریخ:مانند

.نیز می توانند جابه جا شوند» مضاف و مضاف الیه«برخی از ترکیب هاي 

کارمزدسراي دانش                 دانش سرا                              مزد کار             : مانند

چند نکته ي مهم 

...ابري، آسمانی، پاییزي،: مانند. ي ، صفت می سازند + اسم ها -1

بهاريي              +   بهار

...پاکی ، بدي، خوبی، : مانند.ي اسم می سازند+ صفت ها -2

سرديي             +   سرد

.اسم هستند» گرما، سرما، پهنا، درازا، ژرفا« صفت هستند ، ولی » پهن ، گرم ، سرد، دراز، ژرف« کلمه هاي -3

نکته

.اگر ضمایر به اسم اضافه شوند ، ترکیب اضافی ساخته می شود

ماخانه يِمن کتابِ:  مانند

.باشند»مضاف الیه«نیز می توانند » متصل«ضمیر هاي 

مـــــانکشورم ــــکتابــ

6

اسم                            صفت

صفت                          اسم

مضاف     مضاف الیھ                مضاف       مضاف الیھ

مضاف    مضاف الیھ             مضاف     مضاف الیھ

موصوف و صفت

.هم می گویند» ترکیب وصفی « به این ترکیب . ساخته می شود » موصوف و صفت «بیایدو سپس صفتی به آن اسم اضافه شود ، ترکیب ) ِ-(هر گاه پس از اسم کسره 

ِ صفت–اسم 

کتاب مفید :مانند

.می توانند جا به جا شوند» موصوف و صفت«برخی از ترکیب هاي 

مرد نیک           نیک مرد                       صدايِ خوش              خوش صدا:مانند

مضاف و مضاف الیه

.می گوییم و این ترکیب را ترکیب اضافی می گوییم» مضاف الیه«به اسم دوم و » مضاف«بیاد و سپس اسمی دیگر قرار بگیرد ، به اسم اول ) ِ-(هرگاه پس از اسمی کیره 

ِ اسم–اسم 

کتابِ تاریخ:مانند

.نیز می توانند جابه جا شوند» مضاف و مضاف الیه«برخی از ترکیب هاي 

کارمزدسراي دانش                 دانش سرا                              مزد کار             : مانند

چند نکته ي مهم 

...ابري، آسمانی، پاییزي،: مانند. ي ، صفت می سازند + اسم ها -1

بهاريي              +   بهار

...پاکی ، بدي، خوبی، : مانند.ي اسم می سازند+ صفت ها -2

سرديي             +   سرد

.اسم هستند» گرما، سرما، پهنا، درازا، ژرفا« صفت هستند ، ولی » پهن ، گرم ، سرد، دراز، ژرف« کلمه هاي -3

نکته

.اگر ضمایر به اسم اضافه شوند ، ترکیب اضافی ساخته می شود

ماخانه يِمن کتابِ:  مانند

.باشند»مضاف الیه«نیز می توانند » متصل«ضمیر هاي 

مـــــانکشورم ــــکتابــ

6

اسم                            صفت

صفت                          اسم

مضاف     مضاف الیھ                مضاف       مضاف الیھ

مضاف    مضاف الیھ             مضاف     مضاف الیھ



»مضاف و مضاف الیه«از » موصوف و صفت«راه هاي تشخیص 

.است» مضاف و مضاف الیه « است و ترکیبی که معنی نداد ، » موصوف و صفت «ترکیبی که معنی داد ، . اضافه می کنیم » تر«به آخر ترکیب -1

)موصوف و صفتمعنی می دهد    ( کالس بزرگ            کالس یزرگتر :  مانند

)معنی نمی دهد             مضاف و مضاف الیه( کالس درس            کالس درس تر 

.می باشد» مضاف و مضاف الیه « است و اگر معنی نداد » موصوف و صفت« اگر معنی داد، . اضافه می کنیم» ي«در ترکیب ها به اسم اول -2

)معنی می دهد                 موصوف و صفت( دانش آموزي زرنگدانش آموز زرنگ   : مانند 

)معنی نمی دهد                مضاف و مضاف الیه( دانش آموز مدرسه               دانش آموزي مدرسه 

مضاف و «و ترکیبی که معنی نداد، » موصوف و صفت « ترکیبی که معنی داد ،. کنیمرا اضافه می» است«را از بین ترکیب برداشته و به آخر ترکیب فعل » ي«یا ) ِ-(کسره -3
.است» مضاف الیه

) معنی می دهد                 موصوف و صفت( دیوار بلند                     دیوار بلند است :   مانند

)معنی نمی دهد                   مضاف و مضاف الیه.( دیوار مدرسه                 دیوار، مدرسه است

ضمیر

.ضمیر کلمه اي است که معموال جانشین اسم می شود و از تکرار اسم جلوگیري می کند

.گفت و گو می کردشبا دوستاناو. علی در مدرسه بود :مانند

توي مادر عزیز که جانم فدايا
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ِ شان-َ ش- سوم شخص
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:همانطور که می بینید ضمیر هاي متصل به واژه هاي دیگر می چسبند

.بگویم تانمی خواه کمی درباره ي چهره ي دوم خودم برایم اکنون دل: مانند

هر دو جمع هستند ، ولی گاهی براي احترام به شخص ، » شما« و » ایشان « ضمیر . همانگونه که در جدول ضمیر ها دیدید ، این کلمه ها نیز مانن فعل ها شش ساخت دارند
.نیز به کار می روند» مفرد«در معنی 

.ایشان نزدیک ترین جاي را برگزیدند .آمدند) ص(پیامبر: مانند

.به پدر بزرگم گفتم شما بفرمایید روي صندلی بنشینید

.ضمیر می تواند نقش هاي گوناگونی در جمله بپذیرد

باشد» نهاد«ند می توا:

.االن سه چهارسال است اینجا هستیمما

 باشد» مفعول«می تواند:

.را گرفتار می کردندتوباالخره کودکان 

 باشد» مضاف الیه«می تواند:

.استمنمایه ي خشنودي توخشنودي 

 باشد» متمم«می توانئ:

.سالم دادماوبه 

:هم می شوند» مفعول«هستند، البته گاهی » مضاف الیه « در اکثر موارد » پیوسته«ضمیر هاي 

مهرت برون نمی رود از سینه ام:مانند

چو رستم بدیدش برانگیخت اسب

».وقتی رستم او را دید«: مفعول است » ش«در مصراع باال 

:بیشتر بدانیم

.می گویند» ضمیر مشترك« شکل دارند و به جاي هر شش شخص به کار می روند؛ از این رو به آن ها نوع دیگري از ضمایر هستند که همیشه یک 

خود، خویش، خویشتن: این ضمایر عبارتند از 

خود گفتم                           خود گفتیم

خود گفتی                           خود گفتید

گفتندخود گفت                           خود

...خودم ، خودت، خودش،: با ضمایر متصل هم می تواند ترکیب شود» خود«ضمیر 
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»ضمیر سوم شخص جمع« استفاده می کنیم ، یعنی به عنوان » آن ها«گاهی از آنان به جاي 

.آنان که از میهن خود دفاع کرده اند ، نامشان جاوید باد:مانند

.حتی آنان که سالح نداشتند به سپاه دشمن حمله می کردند

حروف

.حرف کلمه اي است که به تنهایی معنی مستقلی ندارد و با همراهی در کنار کلمات و جمالت دیگر معنا پیدا می کند

:حرف ها انواعی دارند از جمله 

...از ، در، به ، با ، براي، بر، و:مانند: حروف اضافه -1

...که ، تا، و، ولی، اما، چون ، زیرا، اگر، همین که ، و: مانند) :پیوند( حروف ربط -2

...آي ، اي، یا، الف، و: مانند: حروف نشانه ي ندا-3

.نه ي مفعول است و در گذشته حرف اضافه هم بوده استکه نشا»را«حرف -4

نکته

.دو جمله می آید و آن ها را به هم پیوند می دهدحرف ربط میان 

.باید کاري کنم که او هم فردا به مدرسه برگردد: مانند

نکته

.می گویند» عطف«گاهی میان دو کلمه می آید که در این صورت به آن حروف » و«حرف 

.روز پنجم بهتماشاي مغازه ها و عکس هاي جلوي سینماها گذشت: مانند

نکته 

:خوانده می شود، مانند» متمم«ه بعد از حروف اضافه بیاید، کلمه اي ک

.اشاره کردمنآقامعلم به 

نکته 

.است» منادا«کلمه اي که بعد از حرف ندا بیاید ، 

اي زبان فارسی ، اي درِ دریاي دري
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1393/ 01/ 27:تاریخ آزمون مسعود بیگدلی: طراح آزمون 

آزمون جامع تعلیمات اجتماعی پایه ششم

دقیقه85:مدت آزمون .آزمون داراي امتیاز منفی  می باشد
80

80-56
55-41
40 -31
30-16

دقیقه15-110
دقیقه15
دقیقه5
دقیقه13
دقیقه42
دقیقه85

١٢

زمان پیشنهادي شماره سوال تعداد سوال ماده  درسی
دقیقه0 0 0 تعلیمات دینی
دقیقه0 40-1 40 ادبیات فارسی

دقیقه50 0 0 تعلیمات اجتماعی
0 0 0 تفکر و پژوهش

دقیقه0 0 0 علوم
دقیقه0 0 0 ریاضیات و هوش
دقیقه50 40-1 40 مجموع

آزمون داراي نمره ي منفی می باشد: توجه

)بیگدلی(بانک سواالت ششم:وبسایت منتشر کننده

)مترادف، متضاد، هم خانواده(قید ، مفعول ، روابط کلماتی:           سومبخش 

جدول کلمات هم آوا:ضمیمه8: تعداد صفحات
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. انواع کلمات می توانند در اختمان جمله ، نقشی را به عهده بگیرند

:عبارتند ازانواع کلمه ها در دستور زبان فارسی 

صوت-7حرف     -6قید      -5ضمیر      -4صفت     - 3اسم    -2فعل  -1

:نقش هاي کلمه ها در جمله نیز عبارتند از

صفت- 8قید    -7مضاف الیه   -6منادا   -5متمم   -4مسند  -3مفعول   -2نهاد   -1

:اکنون به سایر نقش هاي دستوري می پردازیم. را تا به این جا خوانده ایم و صفت، نهاد ، منادا، مضاف الیه از میان نقش هاي دستوري 

را به جمله ... قید مفهوم زمان ، مکان ، حالت ، تردید، یقین، پرسش، تکرار، و. قید کلمه اي است که درباره ي فعل یا دیگر اجزاي جمله توضیح اضافه و بیش تري می دهد
.اضافه می کند

.تواند قید هاي گوناگون داشته باشد، البته همه ي جمله ها قید ندارندهر جمله می 

.انواع مختلفی دارند» قیدها« 

.به مدرسه نرفتدیروززهرا :قید زمان- 1

.نشسته استاینجازهرا :قید مکان- 2

.ی آمدبه سمت من منفس زناناو :قید حالت- 3

.می نویسدخوبعلی :قید کیفیت-4

.درس می خواندبسیارعلی :قید مقدار-5

.به خانه برگشتدوبارهاو :قید تکرار- 6

.درسم را می خوانم حتما من : قید تاکید-7

.به مسافرت برویمشاید:قید تردید- 8

این کار را انجام بدهم؟چگونه:قید پرسش- 9

: براي پیدا کردن قید در جمله به نکات زیر توجه داشته باشید

.کنیم که قابلیت قید بودن را داردرا برساند ؛ یعنی کلمه اي را انتخاب... کلمه اي که آن را به عنوان قید انتخاب می کنیدباید مفهوم زمان ، مکان، حالت، مقدار، و-1

ادبیات فارسی

1

هفتمدرس

قید- 1
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نهاد، مفعول، و مسند نداشته باشد، یا صفت نباشد؛ زیرا گاهی صفت ها به قید نزدیک می : وقتی کلمه اي را به عنوان قید انتخاب می کنید، دقت کنید نقش اصلی مثل -2
. شوند

.جمله از نظر ساختار ناقص شودقید را از جمله می توان حذف کرد بدون آن که-3

:مثال

.سه جمله ي زیر را بخوانید

.پاییز را دوست دارم-1

.پاییز از راه رسید-2

.پاییز مدرسه ها باز می شود-3

دارد؟» قید « به نظر شما کدام یک از جمله هاي باال 

نکته

.گاهی در ابتداي جمله و قبل از نهاد می آید و گاهی در بین جمله. یکی از اجزاي گزاره است، البته در جمله جاي مشخصی ندارد» قید«

نکته

.برخی از کلمه ها بین قید و صفت مشترك اند ، باید به کاربرد آن ها در جمله توجه کنیم

.استخوباو یک شاگرد.                                درس می خواندخوباو:   مانند

.به اسم قبل از خود متصل شده است و ویژگی اسم قبل از خود را بیان می کند) ِ -(ست، زیرا به وسیله ي  کسره صفت ا» خوب«در جمله ي دوم 

. را نشان می دهد» درس خواندن « در جمله ي اول قید است زیرا به کلمه اي اضافه نشده و ویژگی فعل جمله و کیفیت » خوب « 

چگونه درس می خواند؟خوب

.را حذف کرد، زیرا به کلمه اي دیگر وصل نشده است» خوب«توان در جمله ي اول می 

:بنابراین 

اند ؛ در غیر این صورت    » قید « اگر ویژگی فعل را توضیح بدهند و به اسم قبل از خود اضافه نشوند . باشند » قید« و گاهی » صفت «بعضی از کلمه ها می توانند گاهی 
.هستند» صفت « 

: چند مثال دیگر

.و شدیدي می باریدتند باران .                              راه می رودتند او

.او را شنیدمآهسته يصداي .                          راه می رودآهسته او 

2

قید                                                                             صفت

قید                                                               صفت

صفتقید                                 
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:اقسام دیگر قید
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:قیدهاي تنوین دار- 2

...اصال، حتما، احتماالً، قطعاً ، معموالً ، مطمئناً، ظاهراً و: مانند
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. را دوست دارمپاییز:مانند
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:متمم هاي قیدي- 6

.می گویند»متمم قیدي« را داشته باشد  به آن ...) مثل مکان ، زمان و( اگر کلمه اي که بعد از حرف اضافه بیاید ، مفهوم قیدي

.با دوستانم صحبت می کردممدرسهمن در :مانند

.، هوا سرد می شودزمستاندر 

.برخی جمله ها با داشتن نهاد ، کامل هستند و نیازي به جزء دیگر ندارند.شودمفعول کلمه اي است که کار روي آن انجام می 

.علی نشست:مانند 

این بخشاین بخش که . » چه چیزي را گرفت؟« : با نهاد کامل نمی شود و شنونده بالفاصله می پرسد» گرفت «علی گرفت جمله کامل نیست؛ زیرا فعل «اما اگر بگوییم 
.مفعول است و کار بر روي آن انجام می شود» کتاب» «علی کتاب را گرفت« در جمله ي . می باشند»مفعول «د الزم است وجود آن عالوه بر نها
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نکته

.مفعول بخشی از گزاره است ، یعنی همیشه در قسمت گزاره می اید

. همانطور که گفتیم ، همه ي فعل ها و جمله ها نیاز به مفعول ندارند و معنی آن ها با نهاد کامل می شود

باد بهاري وزید از طرف مرغزار
 هر مرغ زارباز به گردون رسید ناله ي
هیچوقت از پرسیدن نهراسیم.
معلم وارد کالس شد.
یک روز پیرزن از خانه بیرون آمد.

.اکنون جمله هاي زیر را بخوانید. هیچ یک از جمله هاي باال مفعول ندارند

می ریختم تمام جهان را به پاي تو
کودکان دام و تله ها را جمع کردند.
باالخره خودم را به آن ها رساندم.
آن را بر دیگران ایثار کند.
باران اجابت تو را می طلبم.

.اگر نباشد هم می توان آن را به جمله اضافه کرد.در کنار مفعول قرار می گیرد» را«جمله هاي باال همگی مفعول دارند و همان گونه که می بینید در بیش تر موارد حرف 

.را می خواندداستان بلنديزهرا .               می خواندداستان بلنديزهرا :مانند

روش تشخیص مفعول

.می گویند)متعدي ( به آن دسته از فعل هایی که به مفعول نیاز دارند،گذرا. همانطور که گفتیم همه ي فعل ها ، قابلیت گرفتن مفعول را ندارند 

به فعل جمله اضافه شود، اگر معنی داد، جمله مفعول دارد و در » چه کسی را –چیزي را چه « براي تشخیص مفعول در جمله باید به فعل توجه کرد، سپس عبارت هاي 
.غیر این صورت جمله مفعول ندارد

.علی با عجله به سمت خانه آمد: مانند

.چه کسی را آمد؟                    معنی نمی دهد، پس مفعول ندارد-چه چیزي را آمد؟ 

.ندپدر روزنامه می خوا

.مفعول است» روزنامه«چه چیزي را می خاوند؟ روزنامه را                     
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بیش تر بدانیم

.می گوییم» ناگذر« یا «  الزم« است و به جزء دیگري به نام مفعول احتیاج ندارند، فعل آن دسته از فعل هایی را که معنی آن ها با داشتن نهاد و فعل کامل

:مانند

...آمد، رفت، نشست، افتاد، خندید، رسید ، خوابید، برخاست، ایستاد، ترسید، دوید، لرزید، و

: می گوییم» گذرا« یا » متعدي « فعل آن دسته از فعل هایی که عالوه بر نهاد و فعل به جزئی به نام مفعول هم نیاز دارند، 

: مانند

...گرفت، برد، آورد، خرید، پوشید،شنید، گفت، پرسید، دوخت، انداخت، خورد، ریخت، خواند، نوشت، و

.توجه داشته باشید که مفعول همیشه یک کلمه نیست ، گاهی گروهی از کلمات با هم مفعول جمله هستند

.گشایدرا می در باغ خدا :مانند

.را به غیر از دهخدا، فردوسی انجام داده بودچنین کار بزرگ و عظیمی 

.را درك کنیمارزش و اهمیت این کتابمی توانیم 

.نهاد اشتباه نگیریددقت داشته باشید که مفعول را در این جمله ها با . آغاز می گردند» مفعول « گاهی نهاد از جمله حذف می شود و جمله ها با 

از که آموختیادب:مانند

.می گذارند که تو را بگیرنددام و تله

نکته

.است» ضمیر«گاهی مفعول یک 

.به گذشته ها بردمراخاطرات ، : مانند

.را صدا کردماو 

دارند، اما مفعول ندارند و یا به شیوه ي » را«گاهی جمالتی می خوانیم که . ده استهمیشه نشانه ي مفعول نبو» را«در بسیاري از شعر ها و همچنین در نثر کهن ، حرف 
.امروزي نمی توان مفعول را در آن ها پیدا کرد

.گفتندلقمانبه: می دهد» به«در این جمله معنی » را«لقمان را گفتند            : مانند

:مثال هاي دیگر 

) منبه( اي مادر عزیز که جان داده اي مرا

.مفعول هستند» گردي و دستگاه« در این مصراع ) : به من( تو داده اي مرا گردي و دستگاه 

. مفعول ندارد.              از هر بد تو پناه بندگان هستی: ز هر بد ، تویی بندگان را پناه 

5.مفعول است» آن مایه «) به نیاکانت: ( نیاکانت را ورزش آن مایه داد 

مفعول

مفعول

من را

متمم
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: می گوییم» گذرا« یا » متعدي « فعل آن دسته از فعل هایی که عالوه بر نهاد و فعل به جزئی به نام مفعول هم نیاز دارند، 

: مانند

...گرفت، برد، آورد، خرید، پوشید،شنید، گفت، پرسید، دوخت، انداخت، خورد، ریخت، خواند، نوشت، و

.توجه داشته باشید که مفعول همیشه یک کلمه نیست ، گاهی گروهی از کلمات با هم مفعول جمله هستند

.گشایدرا می در باغ خدا :مانند

.را به غیر از دهخدا، فردوسی انجام داده بودچنین کار بزرگ و عظیمی 

.را درك کنیمارزش و اهمیت این کتابمی توانیم 

.نهاد اشتباه نگیریددقت داشته باشید که مفعول را در این جمله ها با . آغاز می گردند» مفعول « گاهی نهاد از جمله حذف می شود و جمله ها با 

از که آموختیادب:مانند

.می گذارند که تو را بگیرنددام و تله

نکته

.است» ضمیر«گاهی مفعول یک 

.به گذشته ها بردمراخاطرات ، : مانند

.را صدا کردماو 

دارند، اما مفعول ندارند و یا به شیوه ي » را«گاهی جمالتی می خوانیم که . ده استهمیشه نشانه ي مفعول نبو» را«در بسیاري از شعر ها و همچنین در نثر کهن ، حرف 
.امروزي نمی توان مفعول را در آن ها پیدا کرد

.گفتندلقمانبه: می دهد» به«در این جمله معنی » را«لقمان را گفتند            : مانند

:مثال هاي دیگر 

) منبه( اي مادر عزیز که جان داده اي مرا

.مفعول هستند» گردي و دستگاه« در این مصراع ) : به من( تو داده اي مرا گردي و دستگاه 

. مفعول ندارد.              از هر بد تو پناه بندگان هستی: ز هر بد ، تویی بندگان را پناه 

5.مفعول است» آن مایه «) به نیاکانت: ( نیاکانت را ورزش آن مایه داد 
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بیش تر بدانیم

: متمم به کلمه اي گفته می شود که بعد از حرف اضافه بیاید؛ مانند

.او ، به مادرش سالم داد

.بدهند، حرف اضافه اند» مثل و مانند « اگر معنی » چون–چو « همچنین حروف » براي –بر -با-در-از–به « : عبارتند از » حرف اضافه « 

:نمونه هاي دیگر

.پشت بر دوستان کهن مکن

.تا چون از تو مردمی بینند ، دوست یکدل شوند

.کلمه ها نسبت به هم حالت هاي مختلفی دارند که در سال هاي گذشته با مهم ترین آن ها آشنا شدید

:یاد آوري

.کلمه هایی که از نظر معنی یکسان هستند:)هم معنی( مترادف

نور و روشنایی                  سهل و آسان:مانند

.کلمه هایی که از نظر معنی نقطه ط مقابل هم هستند) :مخالف ( متضاد

زشتی و زیبایی               نور و ظلمت:مانند

.کلمه هایی هستند که ریشه ي مشترك دارند:هم خانواده 

.کلمه ها باید داراي سه شرط زیر باشنداین

.حداقل دو یا سه حرف مشترك داشته باشند-1

:کلمه هاي هم خانواده اي داریم که فقط دو حرف مشترك دارند، البته در بیشتر موارد سه حرف مشترك وجود دارد:توجه

.احاطه                     دو حرف مشترك دارند–محیط 

.هم نزدیک باشنداز نظر معنی به-2

.ترتیب حروف مشترك در کلمه هاي هم خانواده باید مثل هم باشد-3
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:توجه

.کلمه هاي فارسی نیز اگر داراي بن مشترك باشند ، می توانند با یکدیگر ، هم خانواده باشند

...آمرزش، آمرزنده، خدابیامرز،:مانند

...دانا، دانش، دانش آموز، دانشجو، 

...بینا، بینش، بیننده، خودبین، 

...آموزش، آموزگار، آموزنده، 

) متشابه ( هم آوا

:قت کنیدکلمه هایی که از نظر تلفظ یکسان و از نظر معنی و شکل نوشتاري متفاوت اند، هم آوا خوانده می شوند، به جدول کلمه هاي هم آوا د

آینده:آجل
شتاب کننده: عاجل

درد و رنج:الم 
پرچم:علم 

پایه و بنیاد:اساس 
لوازم خانه:اثاث

امید و آرزو:امل 
کار:عمل

فرمانروایی:امارت 
ساختمان, آبادانی:عمارت 

دریا:بحر
براي :بهر

گماشتن:منصوب
نسبت داده شده: منسوب

پاداش:ثواب
درست و صحیح:صواب

ریشه ي دوم عددي را گرفتن:جذر
پایین رفتن آب دریا:جزر

ناحیه:حوزه
حوض:حوضه

حدومرز مشخص کردن:تحدید
ترساندن:تهدید

زندگی:حیات 
محوطه ي باز خانه:حیاط

ترس:هول
پیرامون:حول 

امیرو رئیس:خان
سفره:خوان

تیغ:خار
پست و حقیر:خوار

خود ، فامیل:خویش 
گاو آهن:خیش 

.خواهش کرد، طلبید:خواست 
بلند شد:خاست 

کوچک:خرد
میل کرد، بلعید:خورد

کره ي خاکی:زمین
عهده دار، ضامن:ضمین

دیواري که جاوي آب می سازند:سد
.نام عددي است:صد

نام شهري است در حوالی یمن:سبا 
باد شرقی:صبا

شمشیر:سیف
تابستان:صیف 
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قضاوت کننده ، حکم کننده:قاضی 
جنگجو:ازيغ

شکل، ظرفی براي شکل دادن:قالب
چیره، مسلّط:غالب

خوراك: غذا
جنگ: غزا
قضاوت کردن ، حکم کردن: قضا

)بها(پول خارجی :ارز 
زمین: ارض

پهنا: عرض
ارزش: قدر
وفایی ، فریب ، خیانتبی : غدر

توانا: قدیر
) عید غدیر( از اعیاد بزرگ: غدیر

نزدیک: قریب
نه ، نا آشناابیگ: غریب

مورد تبعیت: متبوع
خوشایند: مطبوع

پوشیده: مستور
نوشته شده: مسطور

آگاه: علیم
دردناك: الیم

کالم غیر نظم: نثر
یاري کردن: نصر

خوب ، نیکو: نغز
شکستن عهد و پیمان: نقض

میوه ، نتیجه: ثمر
افسانه: سمر

قیر: قار
شکاف کوه: غار
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ووچ ٸٕډر   
 

 

ز٭ٍیٳ ؤسوٌ َتاڊ: ؤسوٌ َتاڊ ٴأٌی وانٙی أر ټه ڈا ٌا ته ؤٌر نو٘سن و ؤٌر ڀٵسن وا ڈی واٌو. هٍ  
ٍ ټڅډه اَ ز٭ىاوی قٍٲ زٙٽیڃ ٘ىه أر.َتاڊ نیاَڈنى ته ټڅډه ها و واِه هایی أر و ه  

 

ٶ ڈهٝوٚ َتاڊ ٬ٍتی  -٪ -٦ -٢ -ٞ -ٚ -ـ -قٍٲ أر ټه هٙر قٍٲ آڊ: ش 33َتاڊ ٴأٌی واٌای   
ِ ڈهٝوٚ َتاڊ ٴأٌی و تٹیه وٌ وو َتاڊ ڈٙسٍٺ هٕسنى. -ؼ -پ -قٍٲ آڊ: ج 4أر و   

 

 -ټاٌ، تناتٍاین نو٘سن ټڅډه هایی ڈطڃ: آئین -وٌ َتاڊ ٴأٌی قٍٲ اڄٳ وٌ اتسىای ټڅډه نډی آیى،ڈاننى: َیثا 
 –ین. هډُه وٌټڅډازی ڈطڃ: نانهء ڈن خای و خاییُ –خائین و ڈاننى آڊ ٰڅ٣ أر و تػای آڊ تایى نو٘ر: آیین  -خائیُ
 ڈن ی نانه: ڈاننى ٘وو نو٘سه ټاڈڃ تٙٽڃ أر تهسٍ و أر ی قٹیٹر وٌ آڊ ڈاننى و ټالٮ آ٘یانهء -ڀنػٙٻ النهء
 -ایٍاڊ -اتٍو ڈاننى ڀیٍو ڈی ٸٍاٌ ټڅډه اتسىای وٌ ٴٹ٣ هډُه قٍٲ ٴأٌی َتاڊ وٌ. . .  و نػٙٻټ ی النه –

.أة  

 

زهٵیٳ وٌ ټڅډه: ڀاه  تٍای ٘یٍینی ٬ثاٌذ یا اَ ٌوی ناؾاٌی تٍنی اَ قٍوٲ یٻ ټڅډه ٌا قًٲ ڈی ټننى ټه ته این 
 -ڈه -ټنوڊ -ؾه -ټه تٝوٌذ: ٌهنوٌ٘یى  -ڈاه -اټنوڊ -ؾاه -٬ډڃ زهٵیٳ یا ڈهٵٳ ټٍوڊ ڈی ڀوینى: ٌاه

 نوٌ نو٘سه ڈی ٘وو.

 

 غډڅه



 

ز٭ٍیٳ غډڅه: ته ڈػډو٪ ؾنى ټڅډه ټه ڈٵهوڈی ٌا ڈی ٌٔانى یا ڈ٥څثی ٌا تیاڊ ڈی ټنى غډڅه ڈی ڀوینى و ؾوڊ 
 غډڅه اَ ؾنى ټڅډه زٙٽیڃ ڈی ڀٍوو تهسٍ أر ته ټڅډازی ټه وٌ غډڅه ته ټاٌ ڈی ٌونى و اٸٕاچ آڊ تدٍواَیڇ.

 

ازی ټه وٌ غډڅه تٽاٌ ڈی ٌونى:اٸٕاچ ټڅډ  

 

أڇ -1  

 

ز٭ٍیٳ أڇ: أڇ ټڅډه ای أر ټه تٍای ڈ٭ین ټٍوڊ و ڈٙهٛ ټٍوڊ انٕاڊ یا قیواڊ یا ؾیُی تٽاٌ تٍوه ڈی 
ټالْ و ڈاننى آڊ. -ڈیُ -ټساب -أة -ڀؤٵنى -وانٗ -وٌنر -ٔ٭ىی -خىٌ -٘وو. ڈاننى: ڈٍو  

 

اٸٕاچ أڇ: -1-1  

 

ٔڇ یا تٍ اٴٍاو هڇ نو٪ و هډػنٓ نوو والڄر ڈی ټنى ټه أڇ ٬اچ أر ڈاننى أڇ ناٚ: ا -أڇ ٬اچ -1-1-1
 -زهٍاڊ -ڈٍو. ڀاه أڇ تٍ یٻ ٴٍو ناٚ یا یٻ قیواڊ ناٚ والڄر ڈی ټنىڈاننى: ټساب ڀڅٕساڊ -٘هٍ -ټساب
.ڀوینى ڈی نیُ غنٓ أڇ ٌا ٬اچ أڇ.هٕسنى ناٚ أډهای ټه ٌنٗ –٬څی   

 

ټه تهووی نوو وغوو واٌو یا ٸائڇ تًاذ أر ٌا أڇ ياذ ڀوینى: أڇ ڈ٭نی: أډی  -أڇ ياذ -1-1-2
 -و أډی ټه وغووٖ واتٕسه ته وغوو ویځٍی أر ٌا أڇ ڈ٭نی ڈی ڀوینى. ڈاننى: ٬ٹڃ -ٔٿ -تڅثڃ -تاٮ

-تهٙٗ -ٔٵیىی -هوٖ  

 



ڀڃ .  -نانه -أڇ ڈٍټة: أڇ ٔاوه یٻ ټڅډه و تىوڊ غُء أر ڈاننى: ټساب -أڇ ٔاوه)تٕی٣( -1-1-3
أاڈی ڈٍټة ته ا٘ٽاڂ َیٍ -ټاٌنانه. -ڀالب -أڇ ڈٍټة اَ وو ټڅډه وتیٙسٍ ٔانسه أر ڈاننى: ټساتهانه

 ٔانسه ٘ىه أر:

 

ٜاقثىڂ و... -اَ وو أڇ: ڀالب -1  

 

وڄٍٕو و... -ٔدیى ٌوو -اَ أڇ و ٜٵر: وڄسنٿ -2  

 

و... -ٔی ؤه خڃ -اَ أڇ و ٬ىو: ؾهاٌخا -3  

 

و... -توو ونثوو -اَ وو ٴ٭ڃ: هٕر و نیٕر -4  

 

و... -ڈاوٌ ٘وهٍ -تاقًٲ ټٍٕه ڈ١اٲ: خىٌ َڊ -5  

 

ٍٔو وڀٍچ و. -اَ وو ٜٵر: نیٻ وتى -6  

 

َیٍَڈین و... -اَ أڇ وٸیى: هډیٙه تهاٌ -7  

 

و...-توٺ وڈځٍ -اَووٸیى: ؾوڊ وؾٍا-8  

 

و... -نډیىه ٸى -اَ أڇ وأڇ ڈٵ٭وڂ: وڄٙٽٕسه-9  

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 

و...-زانر و زاَ -ٌٴر وآڈى -اَ وو ڈٝىٌ: تٍووتانر -10  

 

تاَویى -وٌآڈى -هډٽالْ -اَأڇ وخیٙاونى: هډٍٕ-11  

 

وانٙٽىه -غانوٌ -ڀڅٕساڊ -اَ أڇ وخٕاونى: تاٰثاڊ -12  

 

أڇ نٽٍه: أڇ ڈ٭ٍٴه آنٕر ټه تٍای ٘نونىه ڈٙهٛ و ڈ٭څوچ تا٘ى و أڇ نٽٍه آنٕر  -أڇ ڈ٭ٍٴه -1-1-4
ٍه ته ٸٍاٌ َیٍ أر:ټه تٍای ٘نونىه نا آ٘نا تا٘ى. نٙانه های أڇ نٽ  

 

ٔیثی –ونسٍی  -ی: ټساتی-1  

 

یٻ ٔیة -یٻ ونسٍ -یٻ: یٻ ټساب-2  

 

یٽی  -یٽی: یٽی غهوو وڈٕڅډاڊ نُا٪ ڈی ټٍونى/ؾنانٽه ننىه ڀٍٴر اَقىیص ایٙانڇ. یٽی وٌ ٌا ڈیٽوتى-3
 اَووٌ ڈی آیى

 

 -نایّه)نایؿه( -ویؿه(ڈّه)ڈ -ټساتؿه -تاٰؿه -أڇ ڈٽثٍ: أڇ ڈٝٱٍ ڈاننى: تاَاٌؾه -أڇ ڈٝٱٍ-1-1-5
٤ٵڅٻ -ونسٍٺ  

 



أڇ غډ٫: ڈٵٍو أډی أر ټه زنها یٻ ڈٝىاٶ واٌو و. غډ٫ أډی أر ټه تیٗ اَ  -غډ٫ -ڈٵٍو -1-1-6
یٻ ڈٝىاٶ واٌو. و أڇ غډ٫ أډی أر ټه اڀٍ ؾه ت٩اهٍ ڈٵٍو أر اڈا ڈٝاویٷ ڈس٭ىوی اَ یٻ نو٪ ٌا وٌ تٍ 

ڄٙٽٍ و ٸوچ. -ڈی ڀیٍو. ڈاننى: ڀڅه  

 

 –أڇ ڈٙسٷ: أڇ غاڈى أډی أر ټه اَ ټڅډه ی ویځٍی ڀٍٴسه نٙىه تا٘ى ڈاننى ٍٔ  -أڇ غاڈى -1-1-7
 -ډی أر ټه وٌ ٔانسډاڊ آڊ اَ ټڅډه ویځٍی أسٵاوه ٘ىه تا٘ى : ټو٘ٗأ ڈٙسٷ أڇ و -وٌنر -ټوه

نیٽی –ناڄه  -ؤسځیٍه  

 

ټنى: اٴ٭اڂ ٴأٌی ٌا ته خنع ؤسه زٹٕیڇ ڈی   

 

زواڊ  تٕسی(. ٴ٭ڃ ٔاوه ٌا نډی های ناڀًٌ )اٴ٭اڂ خی . ٴ٭ڃ5. ٬ثاٌذ ٴ٭څی 4. ڈٍټة 3ىی . خیٙون2. ٔاوه 1
و ...(. اٴ٭اڂ خیٙونىی اَ زٍټیة یٻ خیٙونى تا یٻ ٴ٭ڃ « خٍاټنىڊ»، «نوٌوڊ»، «آڈونسن»زػُیه ټٍو )ڈطڃ 

ای اَ  ٴ٭څی، ؤسهو ...(. ٬ثاٌذ « ٴٍواٴساوڊ»، «وٌٌٴسن»، «تٍآوٌوڊ»، «تٍآڈىڊ»انى )ڈطڃ  ٔاوه ٔانسه ٘ىه
. 1ها واٌای ؾنى ویّڀی هٕسنى:  ٘وو. این ٬ثاٌذ ټڅډاذ هٕسنى ټه اَ ڈػډو٪ آنها ڈ٭نی واقىی قاٜڃ ڈی

اَ خای ». ڈ٭نای ا٥ٜالقی واٌنى. ڈطال 3. یٽی اَ ټڅډاذ، قٍٲ ا٠اٴه أر. 2واٌای تیٗ اَ وو ټڅډه هٕسنى . 
و ... ٬ثاٌذ ٴ٭څی هٕسنى. ٴ٭ڃ ناڀًٌ )ټه « تٍوڊته ٍٔ »، «ته ټاٌ اٴساوڊ»، «ته ؤر آوٌوڊ»، «وٌآڈىڊ

تٕر ٠ډیٍی أر )ڈطڃ  انى( ٘اڈڃ قىاٸڃ وو غُء ڈٕسٹڃ و یٻ خی ناڈیىه« تٕسی ٴ٭ڃ خی»٘نأاڊ ویځٍ آڊ ٌا  َتاڊ
و ...(.« قٍٜٗ ڀٍٴسن»، «ڄػٗ ڀٍٴسن»، «ؾنى٘ٗ ٘ىڊ»، «ٍٔوٖ ٘ىڊ»  

 

ىه أر. ټڅډه اوڂ أڇ یا ٜٵر أر و ٍٜٲ وانى ټه اَ وو ټڅډه ڈٕسٹڃ زٙٽیڃ ٘ ٴ٭ڃ ڈٍټة ٌا ٴ٭څی ڈی
ناڈى. اَ ڈػډو٪ این وو ټڅډه ڈ٭نی  ڈی« هډٽٍو»٘وو و آڊ ٌا  ٘وو. ټڅډه ووچ ٴ٭څی أر ټه ٍٜٲ ڈی نډی

َیٍا وو غُء آڊ هٍ یٻ ڈ٭نی ڈٕسٹڅی نىاٌنى، اڈا   ڈٍټة أر،« آٌایٗ ټٍوڊ»٘وو. ڈطالً  واقىی وٌیاٴر ڈی
یٍا اَ وو ټڅډه تا وو ڈ٭نی ڈهسڅٳ ٔانسه ٘ىه أر. ڈ٭سٹى أر ٔانر ٴ٭ڃ ڈٍټة نیٕر، َ« ویواٌ ٔانسن»

أر.« -تـ»ڈ١اٌ٪ اڄسُاڈی وٌ ٴ٭ڃ ڈٍټة اٰڅة تىوڊ نٙانه اڄسُاڈی   

 



وانى: وچ وٌ ټٙیىڊ، وڂ تٍټنىڊ، ٍٔتٍآوٌوڊ، زن وٌ واوڊ، تانٿ تٍَوڊ. تٍنی اٴ٭اڂ ڈٍټة ٌا ٔه غُئی ڈی  

 

 اٴ٭اڂ ڈٍټة زٍټیثی 

 

ٽی: وڄهوٌ تووڊ، وڄهوٌ ٘ىڊ، وڄهوٌ ټٍوڊٜٵر و ٴ٭ڃ ټډ      

أڇ و ٴ٭ڃ: زهىیى ټٍوڊ، ٜىا َوڊ، انػاچ واوڊ، یاو ڀٍٴسن، ٌنع ټٙیىڊ، وؤر وا٘سن، ټسٻ نوٌوڊ      

ای و ٴ٭ڃ: ته ونیا آڈىڊ، ته یاو وا٘سن ڀٍوه قٍٲ ا٠اٴه      

ٸیى و ٴ٭ڃ: تٍانىانسن، ٴٍوٌیهسن، وٌیاٴسن، تاَوا٘سن، ٴٍوو آڈىڊ      

ٔاَ: ټٙسه ٘ىڊ، ڀٵسه ٘ىڊ، ٔانسه ٘ىڊ. ٔڇ ڈٵ٭وڂ و ٴ٭ڃ ټډٽی ڈػهوڂا      

زٍین زٵاوذ ڀٍوه ٴ٭څی و ٴ٭ڃ ڈٍټة این أر ټه ڀٍوه ٴ٭څی ڈ٭نایی زٍټیثی واٌو، ی٭نی ڈ٭نای  ڈ٭یاٌ اوڂ: تٌُپ    
ٴ٭څی آڊ ٔر و غُء  آڊ، ٍٔغډ٫ ڈ٭انی اغُای ٔاَنىه آڊ أر )ڈطڃ ٴیڅڇ ویىڊ(، اڈا ٴ٭ڃ ڈٍټة یٻ واقى ڈ٭نایی

زوانیڇ اَ آَڈوڊ غانٙینی أسٵاوه  اَ ڈكسوای ڈ٭نایی نوو زهی ٘ىه أر. تٍای زٙهیٛ زٍټیثی تووڊ ڈ٭نی ڈی
، «ًٰا نوٌوڊ»ټنیڇ. اڀٍ ته غای غُء ٰیٍٴ٭څی هٍ واِه ویځٍی تسواڊ ٸٍاٌ واو، تا ٴ٭ڃ ڈٍټة ٌوتٍو نیٕسیڇ: 

و « تووڊ»، «٘ىڊ»های  هایی ټه تا ٴ٭ڃ ها و أڇ ته این زٍزیة، تیٙسٍ ٜٵر«. تٍنع نوٌوڊ»، «تٕسنی نوٌوڊ»
ته « تڅنى ټٍوڊ«. »ناٌاقر ټٍوڊ»، «ناٌاقر ٘ىڊ»، «ناٌاقر تووڊ»ٌونى، ٴ٭ڃ ڈٍټة نیٕسنى:  ته ټاٌ ڈی« ټٍوڊ»

« اَ غا تٍوا٘سن»یا « وَویىڊ»اڀٍ ته ڈ٭نی « تڅنى ټٍوڊ»، ٴ٭ڃ ڈٍټة نیٕر، اڈا «تٍ ٤وڂ ؾیُی اٴُووڊ»ڈ٭نی 
أر، ؾوڊ ڈ٭نای زٍټیثی واٌو.تا٘ى، ٴ٭ڃ ڈٍټة   

ڈ٭یاٌ ووچ: اڀٍ ٬ثاٌزی اَ یٻ أڇ و یٻ ٴ٭ڃ ڈس٭ىی ٔانسه ٘ىه تا٘ى و این وو وٌ ڈػډو٪ ته یٻ ڈٵ٭وڂ ٌایی     
«.اغٍا ټٍوڊ»، «غاٌو ټٍوڊ»، «زهىیى ټٍوڊ»اقسیاظ وا٘سه تا٘نى، تا ٴ٭ڃ ڈٍټة ٌوتٍو هٕسیڇ:   

 

  

 

  



 

و یٻ ٴ٭ڃ ڀًٌا ٔانسه ٘ىه تا٘ى و نسواڊ آنها ٌا تا هڇ وٌ یٻ غډڅه ته ټاٌ  ڈ٭یاٌ ٔوچ: اڀٍ ٬ثاٌزی اَ یٻ أڇ    
« ووٖ ڀٍٴسن»)*ٌنع ٌا ټٙیى(، « ٌنع ټٙیىڊ»آوٌو، تا ٴ٭ڃ ڈٍټة ٌوتٍو هٕسیڇ: « ٌا»تٍو و تٍای آڊ أڇ 

ڀونه  )*ووٖ ٌا ڀٍٴر(. تایى زوغه وا٘ر ټه تٍای آَڈوڊ این ڈ٭یاٌ، تایى غُء أډی ٌا ته زنهایی و تىوڊ هٍ
ای ته ټاٌ تثٍیڇ. واتٕسه  

 

  

 

٘وو ټه نډایانځٍ ټاٌ انػاچ ٘ىه یا یٻ ٌویىاو یا یٻ قاڄر تا٘ى.  ٴ٭ڃ، وٌَٓ یا ټاٌواِه ته تهٙی اَ ٔهن ڀٵسه ڈی
 )ڈاننى نوانىڊ، تٍوڊ، خالٔیىڊ، َیٕسن، تووڊ(.

 

های ڈٝىٌ. ٘وو اَ غډڅه ناچ های ڀوناڀونی ڈٙسٷ ڈی اَ وٌَها واِه  

 

ڀیٍو: تاڊ ٴأٌی خنع ڈٵهوچ ٌا وٌ تٍ ڈیهٍ ٴ٭ڃ وٌ َ  

 

. َڈاڊ )ڀً٘سه یا ڈا٠ی، قاڂ یا ڈ١اٌ٪، آینىه یا ڈٕسٹثڃ(1      

. ٘ه2ٛ      

. وغه: )وغه انثاٌی، وغه اڄسُاڈی، وغه ٤ٍ٘ی، وغه اڈٍی، وغه وٜٵی، وغه ڈٝىٌی(3      

. انػاچ ټاٌ یا ٌویىاو قاڄر4      

. نډوو5      

 



ڀوینى. تن واٌای وو  واٌو ټه ڈ٭نی اٜڅی ٴ٭ڃ ٌا وٌ تٍ واٌو. ته این تهٗ تن ڈی وٌ هٍ ٴ٭ڃ غُ ضاتسی وغوو
 ڀونه تن ڈا٠ی و تن ڈ١اٌ٪ أر.

 ٔانسډاڊ ٴ٭ڃ 

 

ڀونه أر. 5وٌ َتاڊ ٴأٌی ٴ٭ڃ اَ ڄكا٦ ٔانسډاڊ ته   

 

ٴ٭ڃ ٔاوه: ٴ٭څی أر ټه ڈٝىٌ آڊ تیٗ اَ یٻ ټڅډه نثا٘ى.      

ٻ خیٙونى و یٻ ٴ٭ڃ ٔاوه ٔانسه ٘ىه تا٘ى.ٴ٭ڃ خیٙونىی: ٴ٭څی أر ټه اَ ی      

ٴ٭ڃ ڈٍټة: ٴ٭څی أر ټه اَ یٻ ٜٵر یا أڇ تا یٻ ٴ٭ڃ ٔاوه ٘انسه ٘ىه و یٻ ڈ٭نی ټاڈڃ ٌا تٍٔانى.      

ای اَ ټڅډه هأر و ڈ٭ډوال قٍٲ ا٠اٴه نیُ واٌو. ٬ثاٌذ ٴ٭څی: ٴ٭څی أر ټه ته ٜوٌذ ؤسه      

ٌوو و تػای ٘نأه یٽی اَ  ًیٍ نیٕر و تیٙسٍ تٝوٌذ اوڂ ٘هٛ تٽاٌ ڈیٴ٭ڃ الَچ یٻ ٘هٝه: ٴ٭څی ټه ڈٵ٭وڂ خ    
٘وو.  وهى ټه ته آنٍ أڇ ٸثڃ اَ ٴ٭ڃ ا٠اٴه ڈی ٠ډایٍ ڈسٝڃ ّچ، ّذ، ّٖ، ِڈاڊ، ِزاڊ، ِ٘اڊ، ٘هٛ ٴ٭ڃ ٌا نٙاڊ ڈی

 )نیُ تثینیى: ڈٝىٌ(

 

 ٴ٭ڃ ڈ٭څوچ و

 ٴ٭ڃ ڈػهوڂ 

 

٘وو. ه ٴ٭ڃ ڈ٭څوچ و ٴ٭ڃ ڈػهوڂ زٹٕیڇ ڈیٴ٭ڃ اَ ڄكا٦ و٠٭یر ٴا٬ڃ وٌ َتاڊ ٴأٌی ته وو ؤس  

 

ٴ٭ڃ ڈ٭څوچ:ٴ٭څی ڈس٭ىی أر ټه ٴا٬څٗ ڈٙهٛ تا٘ى. )٬څی ؤٌٗ ٌا نوانى.(      

 



  

 

ٴ٭ڃ ڈػهوڂ:ٴ٭څی ڈس٭ىی أر ټه ٴا٬ڃ آڊ ڈٙهٛ نیٕر. )نانه ٕ٘سه ٘ى.(      

 

ټاٌتٍو اینها ته هډٍاه ٴ٭ڃ  ٴ٭ڃ ناڀًٌا )الَچ( ٴ٭څی أر ټه ته ڈٵ٭وڂ، ڈسډڇ یا ڈٕنى نیاَ نىاٌنى.·         
 ناڀًٌا ا٘سثاه أر.

 

ٴ٭ڃ اَ ڄكا٦ ٔانسډاڊ وٌ اوتیاذ ٴأٌی واٌای ؾهاٌ ڀونه ویځٍ نیُ هٕر.·           

 

های ناڀًٌا: ٌٴسن، آڈىڊ، نٕٙسن، تٍنأسن، نواتیىڊ، وویىڊ، ؾٍنیىڊ نډونه ٴ٭ڃ·           

 

نٙاڊ وهنىه ٬ډڅی أر ټه ٤ی آڊ نو٬ی زٱییٍ وٌ و٠٭یر و  هایی هٕسنى ټه های ناڀًٌا تیٙسٍ ٴ٭ڃ ٴ٭ڃ·         
وهى. آوٌو. ت٥وٌ ڈطاڂ نٕٙسن و تٍنأسن ټه زٱییٍ و٠٭یر او ٌا نٙاڊ ڈی نٝوٜیاذ ٴا٬ڃ توغوو ڈی  

ٴ٭ڃ ناڀًٌای یٻ ٘هٝه ·           

 

ای ٘نأه یٽی اَ ٌوو و تػ ٴ٭ڃ ناڀًٌای یٻ ٘هٝه ڈٵ٭وڂ خًیٍ نیٕر و تیٙسٍ تٝوٌذ اوڂ ٘هٛ تٽاٌ ڈی·         
٘وو. وهى ټه ته آنٍ أڇ ٸثڃ اَ ٴ٭ڃ ا٠اٴه ڈی ٠ډایٍ ڈسٝڃ ّچ، ّذ، ّٖ، ِڈاڊ، ِزاڊ، ِ٘اڊ، ٘هٛ ٴ٭ڃ ٌا نٙاڊ ڈی  

 

نډونه:نو٘ڇ آڈى·           

 

های ڀًٌا )ڈٔسَ٭ٓىّی( ته ڈٵ٭وڂ، ڈسډڇ، ڈٕنى، ڈٵ٭وڂ و ڈسډڇ یا ڈٵ٭وڂ و ڈٕنى نیاَ واٌنى. تناتٍاین،  ٴ٭ڃ
ڀیٍنى: وٌ خنع ؤسه غای ڈی های ڀًٌا ٴ٭ڃ  



 

های ڀًٌا ته ڈٵ٭وڂ: ٘نانسن )او ٌا ٘نانر(، آوٌوڊ )ټساب ٌا آوٌو(، تٍوڊ، خو٘یىڊ، ټا٘سن ٴ٭ڃ      

 تا، غنځیىڊ ،(ٌنػیى او اَ) اَ ٌنػیىڊ: واٌو ٌا نوو ٔ  ویّه ٔ  های ڀًٌا ته ڈسډڇ ټه هٍټىاچ قٍٲ ا٠اٴه ٴ٭ڃ    
ته ثیىڊؾٕ ته، تٍنوٌوڊ اَ، زٍٔیىڊ ته، ناَیىڊ  

های ڀًٌا ته ڈٵ٭وڂ و ڈسډڇ: تهٙیىڊ )٬څی ټساب ٌا ته وؤسٗ تهٙیى(، ٴٍٔساوڊ، ڀٵسن، ٘نیىڊ،  ٴ٭ڃ    
 زٍٔانىڊ، ڀٍٴسن، خٍٔیىڊ، نٍیىڊ، ٴٍونسن

های ڀًٌا ته ڈٕنى: تووڊ، ٘ىڊ )ڀٙسن، ڀٍویىڊ( ٴ٭ڃ      

های ڀًٌا ته ڈٵ٭وڂ و ڈٕنى: ټٍوڊ )نډووڊ، ٔانسن(، ڀٍوانیىڊ ٴ٭ڃ      

 

٘ونى. های ڀًٌا ته ڈٵ٭وڂ ته ؤیڅه قٍٲ ڈٵ٭وڄی )ٌا( ته ڈٵ٭وڂ ڈٍزث٣ ڈی ٭ڃٴ  

 

، «هوا ٤وٴانی توو.»زواڊ ته ٜوٌذ َڈاڊ ڀً٘سه یا آینىه نیُ تیاڊ ٘وو؛ ڈاننى  ٴ٭ڃ ٌت٥ی، ٬الوه تٍ َڈاڊ قاڂ ڈی
«.هوا ٤وٴانی نواهى ٘ى»یا   

 

ٌا ته ٤وٌ ڈ٥څٷ تٍای ڈو٠و٪ اضثاذ، یا اَ آڊ ٔڅة ٘وو، َیٍا ڈكډوڂ  ٌات٣ ٰیٍَڈانی ناڈیىه ڈی« نیٕر»و « أر»
ٔاَو. وٌ قاڄی ټه وٸسی ٴ٭ڃ وٌ َڈاڊ ڀً٘سه و یا آینىه تیایى،  ټنى و نٕثر قٔٽډیه ٌا ته َڈاڊ ناّٜی ڈٹیّى نډی ڈی

٘وو. َڈاڊ وٌ ن٩ٍ ڀٍٴسه ڈی  

 

ٔڅثی و ڈنٵی تا٘ى، ڈاننى: زوانى  و ڈی« هوا ٤وٴانی أر»زوانى ایػاتی و ڈطثر تا٘ى، ڈاننى ڈطاڂ  ٴ٭ڃ ٌت٥ی ڈی
ای  ناڈنى. ٸ١یه آڊ ٸ١یه ڈی« ټیٵیر»یا « ټیٳ»ایػاتی تووڊ یا ٔڅثی تووڊ یٻ ٸ١یه ٌا «. هوا ٤وٴانی نیٕر.»

٘وو. ناڈیىه ڈی« ٸ١یه ٔاڄثه»ای ټه ٴ٭ڃ ٌت٥ی آڊ ٔڅثی تا٘ى،  و ٸ١یه« ڈوغثه»ټه ٴ٭ڃ ٌت٥ی آڊ ایػاتی تا٘ى،   

 

ټنى. أر والڄر ڈی ؾیُی ټه ٴ٭ڃ تٍ او واٸ٫ ٘ىهای أر ټه تٍ ټٕی یا  ڈٵ٭وڂ ټڅډه  



 

 ت٥وٌ ڈطاڂ:

 

 ڈسین تهاٌ ٌا وؤر واٌو.

 

  

 

  

 

أر. ڈٵ٭وڂ اَ یٻ أڇ و یا ڀٍوه أډی زٙٽیڃ ٘ىه  

 

  

 انوا٪ ڈٵ٭وڂ

 

 ڈٵ٭وڂ تٍ وو نو٪ أر:ڈٵ٭وڂ ڈٕسٹیڇ و ڈٵ٭وڂ ٰیٍ ڈٕسٹیڇ.

 

 ڈطاڂ:ڈسین ڀڃ ٌا ته تهاٌ زٹىیڇ ټٍو.

 

ڀڃ و تهاٌ ته زٍزیة ڈٵ٭وڂ ڈٕسٹیڇ و ڈٵ٭وڂ ٰیٍ ڈٕسٹیڇ هٕسنى.وٌ ٴٍاټٍو تاال   

 



ټنیڇ. وٌ َتاڊ ٴأٌی تٍای ڈٙهٛ ټٍوڊ ڈٵ٭وڂ ڈٕسٹیڇ تا ټډٻ ٴ٭ڃ غډڅه وو ٔواڂ ته ٘ٽڃ َیٍ ڈ٥ٍـ ڈی  

 

 ؾه ټٕی ٌا زٹىیڇ ټٍو.

 

 ؾه ؾیُی ٌا زٹىیڇ ټٍو.

 

نهٙر  ٍ اوٸاذ ت٭ى اَ ڈٵ٭وڂ ڈٕسٹیڇ خٓها هډاڊ ڈٵ٭وڂ ڈٕسٹیڇ أر. اڄثسه وٌ تیٙس غواب یٽی اَ این ٔواڂ
 ٌا ٸٍاٌ واٌو.

 

ها هٕسنى زا قىووی تٍای ڈثسىیاڊ و٘واٌ  نهٙر زٙهیٛ ڈٵ٭وڂ ٰیٍ ڈٕسٹیڇ تا زوغه ته اینٽه نٙانه آڊ خیٗ
 ڀٍوه یٻ ٔ  زواڊ هٕسه های ٸیىی نیُ واٌای هډین نٙانه هٕسنى. اڈا ڈی أر َیٍا ټه تٕیاٌی اَ ڀٍوه

.ناڈیى ڈٕسٹیڇ ٰیٍ ڈٵ٭وڂ ٌا نىاٌو ٸیىی نٹٗ هټ ڀُاٌه وٌ نهٙسی خیٗ  

 

 ڈطاڂ:ڈسین ڀڃ ٌا ته تهاٌ تا اقسٍاچ زٹىیڇ ټٍو.

 

نهٙسی أر :ته تهاٌ و تا اقسٍاچ ٌای وو ڀٍوه خیٗوا تاال ٴٍاټٍو ٔ  ڀُاٌه  

 

٬ثاٌذ  زواڊ واِه اقسٍاچ ٌا ڈٵ٭وڂ ٰیٍ ڈٕسٹیڇ ناڈیى. اڈا اَ آنػا ټه تا اقسٍاچ قاڄر ڀٍوه ٸیىی ٌا واٌو، نډی
 ته تهاٌ قاڄر ٸیىی نىاٌو و واِه تهاٌ ڈٵ٭وڂ ٰیٍ ڈٕسٹیڇ أر

 

 

 



ٴ٭ڃ:ز٭ٍیٳ ٴ٭ڃ: ٴ٭ڃ ټڅډه ایٕر ټه  انػاچ واوڊ ټاٌ یا قاڄر ټٕی یا ؾیُی ٌا وٌ یٽی اَ َڈانهای ڀً٘سه  -2
ٜڅی )ڈا٠ی(، قاڂ )اټنوڊ( وآینىه)ڈٕسٹثڃ( ٌا تیاڊ ڈی ټنى. ٤ثٷ این ز٭ٍیٳ وٌ ڈ٭نای هٍ ٴ٭ڃ ٔه ڈٵهوچ ا

 ڈوغوو أر:

 

ټاٌ یا قاڄر-1  

 

َڈاڊ انػاچ ټاٌ-2  

 

٘هٛ انػاچ وهنىه ټاٌ-3  

 

ت٥وٌڈطاڂ ٴ٭ڃ)ڈی آیى( ت٭نواڊ ٴ٭ڃ، نٙاڊ ڈی وهى ټه ٬ډڃ آڈىڊ وٌ َڈاڊ قاڂ زو٣ٔ زو وٌ قاڂ ٜوٌذ ڀٍٴسن 
اڄر َڈاڊ أر. تایى زوغه وا٘ر ټه زٵاوذ ٴ٭ڃ تا ڈٝىٌ وٌ آڊ أر ټه ڈٝىٌ ٍٔ َوڊ ټاٌ یا قاڄسی ٌا تىوڊ ون

 و ٘هٛ تیاڊ ڈی ټنى ڈطڃ: آڈىڊ

 اٸٕاچ ٴ٭ڃ

ٴ٭ڃ ٔاوه :ٴ٭څی أر ټه اَ یٻ غُءزٙٽیڃ ٘ىه تا٘ى ی٭نی ته وڄیڃ هډٍاه ٘ىڊ تا ټڅډه ای ویځٍ ڈٵهوچ اٜڅی 
 آڊ ٬وٞ نٙىه تا٘ى .

 ڈطاڂ :ڈٙر ڈی َنى )َوڊ (       زنه ڈی َنى )َوڊ(   نانه ڈی ٔاَنى )ٔانسن (   ناڊ ڈی نوٌو )نوٌوڊ(

  

 

 ٴ٭ڃ ڈٍټة:

 ٴ٭څی أر ټه اَ هډٍاهی یٻ ٴ٭ڃ تاټڅډه ای ویځٍ ته وغوو ڈی آیى وڈ٭نی زاَه ای ٌاوٌ يهن زىا٬ی ڈی ټنى .

 ڈطاڂ : نٷ ڈی َنى ،َوٌَو ،٤٭نه ڈی َنى ،ؾانه ڈی َنى ، الٲ ڈی َنى 



 آڀاه ڈی ٔاَو ،تا نثٍ ڈی ٔاَو 

 ٰٝه ڈی نوٌو ٔوڀنى ڈی نوٌو ،ٰڇ ڈی نوٌو ،ٸٕڇ ڈی نوٌو 

 ا٘اٌه ڈی ټنى ،ټٙٳ ڈی ټنى ،ټو٘ٗ ڈی ټنى ،ننىه ڈی ټنى

  

 

 ٌوٖ زٙهیٛ ٴ٭ڃ ٔاوه اَ ڈٍټة : 

 اڄٳ ( اقٕاْ نو٘اینىی ته ڈن ؤر واو .                      ب( ڈاوٌ ته ٴٍَنىٖ ًٰا واو.

تٍای زٙهیٛ نو٪ ٴ٭ڃ ها وٌووغډڅه ی تاال قٍٲ )ٌا( ٌا وٌ ڈیاڊ ٴ٭ڃ ها ٸٍاٌ ڈی وهیڇ . -1  

: اقٕاْ نو٘اینىی ته ڈن ؤر ٌا واو .                      ب( ڈاوٌ ته ٴٍَنىٖ ًٰاٌا واو.اڄٳ   

 غډڅه ی اوڂ تا ا٠اٴه ټٍوڊ )ٌا( تی ڈ٭نی ڈی ٘وو ،خٓ ٴ٭ڃ ڈٍټة أر .

 غډڅه ی ووچ تا ا٠اٴه ټٍوڊ )ٌا ( ڈ٭نای نووٌا قٵ٧ ڈی ټنى ،خٓ ٴ٭ڃ ٔاوه أر .

ه یٻ ٌوٖ ویځٍ هڇ وغوو واٌو .تٍای زٙهیٛ ٴ٭ڃ های ڈٍټة اَ ٔاو -2  

 اڄٳ :٬څی ټاٌ ټٍو .                         ب: ٬څی اڈانر ٌا وٌیاٴر ټٍو .

 اڀٍ ته غډڅه ی اوڂ )ها ( یا )ی نٽٍه ( ا٠اٴه ټنیڇ ،غډڅه زٱییٍ نډی ټنى.

خٓ ٴ٭ڃ ٔاوه أر . --------٬څی ټاٌها ټٍو .              یا         ٬څی ټاٌی ټٍو .   

اڀٍ ته غډڅه ووچ ا٠اٴه ټنیڇ تی ڈ٭نی ڈی ٘وو .اڈا   

 ٬څی اڈانر ٌا وٌیاٴر ها ټٍو .                     ٬څی اڈانر ٌا وٌیاٴسی ټٍو .)ٴ٭ڃ ڈٍټة (

 

هٍ ٴ٭ڃ نیُ ته ٴا٬ڃ یا ڈٕنىاڄیه نیاَ واٌو. ڈٕنىاڄیه یا ٴا٬ڃ وٌ َتاڊ ٴأٌی ته ٔه ٜوٌذ ٨اهٍ ڈی ٘وو و 
غډ٫ تا٘ى ڈػډو٬ا ٘ٗ قاڄر واٌیڇ: ؾوڊ هٍ ٜوٌذ ڈی زونى ڈٵٍو و  

 



ڈن -اوڂ ٘هٛ ڈٵٍو -ڀوینىه)ڈسٽڅڇ(-1  

 

2 

زو –ووچ ٘هٛ ڈٵٍو  -ڈها٤ة )ټٕی ټه تا او ٔهن ڀٵسه ڈی ٘وو(-  

 

او –ٔوچ ٘هٛ ڈٵٍو  -ٰایة)ټٕی ټه ٔهن اَ او وٌ ڈیاڊ أر(-3  

 

ڈا -اوڂ ٘هٛ غډ٫-4  

 

٘ډا -ووچ ٘هٛ غډ٫-5  

 

آنها)یٙاڊ( -ٔوچ ٘هٛ غډ٫-6  

 

اٸٕاچ ٴ٭ڃ: -2-1  

 

 ڈٵ٭وڂ ته نیاَی و ٘وو ڈی زډاچ ٴا٬ڃ وا٘سن یا تووڊ تا ٴ٭ڃ ڈ٭نی ڀاه(: ڈس٭ىی ٴ٭ڃ –)ٴ٭ڃ الَچ-2-1-1        
نىاٌو. وٌ این ٜوٌذ آنٍا ٴ٭ڃ الَچ ڈی وانیڇ.ڈطاڂ: ڈهٙیى اَ نٍیى تٍ ڀٙر. او هډیٙه ڈی ننىو. ٴ٭ڃ 

ڈس٭ىی تډ٭نی زػاوَ ټننىه أر ی٭نی ڈ٭نی ٴ٭ڃ اَ  ڈس٭ىی ٴ٭څی أر ټه ٬الوه تٍ ٴا٬ڃ ته ڈٵ٭وڂ نیاَ واٌو.
 ٴا٬ڃ زػاوَ ڈی ټنى و ته ڈٵ٭وڂ ڈی ٌٔى.ڈطاڂ: این ټساب ٌا اَ ټساتٵٍو٘ی نٍیىچ. نىاونى غهاڊ ٌا آٴٍیى.

 

نٽسه: ٌاه زٙهیٛ ٴ٭ڃ الَچ و ڈس٭ىی: تٍای این ټاٌ ٸا٬ىه ڈٙهٝی وغوو نىاٌو وڄی تٍ قٕة زػٍته ڈطال ڈی       
٭ڃ غډڅه ای ٔانر ټه زنها واٌای ٴا٬ڃ تا٘ى اڀٍ غډڅه ای ٔانسه ٘وو ټه واٌای ڈ٭نی تا٘ى و زواڊ تا آڊ ٴ



٘نونىه ٌا ٸان٫ ټنى و تٍای او ٔواڄی خیٗ نیایى آڊ ٴ٭ڃ الَچ أر. اڈا اڀٍ ٔواالزی ڈاننى ؾه ټٕی ٌا یا ؾه 
 ٴ٭څهای. . .  -ٔونر -ڈٍو –َو  -ؾیُی ٌا تٍای ڈها٤ة خیٗ تیایى آڊ ٴ٭ڃ ڈس٭ىی أر. ڈطاڂ: نوٌو

.هٕسنى الَچ ٴ٭څهای – ٌٴر -آڈى -هٕسنى ڈس٭ىی  

 

ه ٴا٬ڃ نٕثر واوه ڈیٙوو و ٴا٬ڃ آڊ ڈٙهٛ ت ټه أر ٴ٭څی الَچ ٴ٭ڃ(: ڈػهوڂ ٴ٭ڃ –)ٴ٭ڃ ڈ٭څوچ -2-1-2
و ڈ٭څوچ أر.ڈطاڂ: ٴا٤ډه ته وٌْ ڀوٖ ڈی وهى. اٴٕانه اَ ڈىٌٔه تٍڀٙر. اقډى ٔیة ٌا نوٌو. ڀاه ٴا٬ڃ 

څوچ نیٕر و ٴ٭ڃ ته ڈٵ٭وڂ نٕثر واوه ڈی ٘وو: ٔیة نوٌوه ٘ى. ٴ٭ڃ ڈٙهٛ و ڈ٭  

 

نٽسه: ٴٹ٣ ٴ٭ڃ های ڈس٭ىی ڈی زواننى ڈػهوڂ ٸٍاٌ ڀیٍنى و ٴ٭ڃ الَچ هډواٌه ڈ٭څوچ أر، ؾوڊ ڈٵ٭وڂ نىاٌو  
 زا تىاڊ نٕثر واوه ٘وو.

 

اٸٕاچ ٴ٭ڃ اَ ن٩ٍ َڈاڊ: -2-1-3       

 

ٴ٭ڃ ڈا٠ی) ڀً٘سه( و اٸٕاچ آڊ:    -1  

 

ڈا٠ی ٌوی واوڊ ټاٌ یا خیٗ آڈىڊ قاڄسی ٌا وٌ َڈاڊ ڀً٘سه تیاڊ ڈی ټنى. ڈطاڂ: وٌویٗ ٌا ٠ٍوٌزی خیٗ ٴ٭ڃ  
آڈى، ڀٵر: ٴالڊ ن٭ډسی واٌو تی ٸیاْ، اڀٍ تٍ قاڄر زو واٸٳ ڀٍوو، هډانا ټه وٌ ٴ١ای آڊ زوٸٳ ٌوا نىاٌو. 

 اٸٕاچ ڈا٠ی:

 

ٌل واوه أر ٌا تیاڊ ڈی ټنى، ؾه َڈاڊ آڊ تا قاڂ  ڈا٠ی ڈ٥څٷ یا ٔاوه: آنٕر ټه ټاٌ یا قاڄسی وٌ َڈاڊ ڀً٘سه-
ٔونسنى. -خٍٔیى -ویىڈٗ -ٴاٜڅه َیاو وا٘سه تا٘ى یا ٴاٜڅه نُویٻ. ڀٵسڇ  

 



ڈا٠ی أسډٍاٌی: ڈی ٴهډانى ټه ٴ٭ڃ وٌ ڀً٘سه ت٥وٌ ڈٕسډٍ یا اواڈه واٌ انػاچ ڈی ٘ىه أر.آنٽه وائڇ  -
ڈیٽٍو. هوْ ٔونسن ڈا ڈیٽٍو  /  ټاٖ ڈی آڈى و اَ ووٌ زډا٘ا  

 

٘نیىه ای -ڈا٠ی نٹڅی: اَ ڀً٘سه ت٥وٌ نٹڃ قٽایر ڈی ټنى.خىٌچ نواتیىه أر. ویىه ای-  

 

  

 

ڈا٠ی ت٭یى: آنٕر ټه َڈاڊ انػاچ ٴ٭ڃ نٕثر ته قاڂ ووٌ تا٘ى و ؾوڊ ڀاهی خیٗ اَ ڈا٠ی ویځٍی ڈی آیى آنٍا  -
ڈاڈٻ ویٍینه ٌوَ/ ڈوی ته زڅثیٓ  ڈا٠ی ڈٹىچ هڇ ڀٵسه انى. ڈطاڂ: خیٍ َنی ڈوی ٔیه ټٍوه توو  /  ڀٵسډٗ ای

ٔیه ټٍوه ڀیٍ / ٌأر نهواهى ٘ىڊ این خٙر ڀوِ. قاٴ٧ آڊ ٔا٬ر ټه این ن٩ڇ خٍیٙاڊ ڈی نو٘ر /٤ایٍ ٴٽٍٖ 
 ته واچ ا٘سیاٶ اٴساوه توو.

 

ڈا٠ی اڄسُاڈی: انػاچ ٴ٭ڃ ٌا وٌ ڀً٘سه تا ٘ٻ و زٍویى، یا اڈیى و آٌَو تیاڊ ڈی ټنى: ڈطاڂ: اڈیىواٌچ نواتیىه -
ا٘ى.ت  

 

ٴ٭ڃ ڈ١اٌ٪ واٸٕاچ آڊ: ٴ٭ڃ ڈ١اٌ٪ انػاچ واوڊ ټاٌ یا تیاڊ قاڄسی ٌا زو٣ٔ ټٓ یا ؾیُی وٌ َڈاڊ قاڂ تیاڊ ڈی -2
 ټنى. و ڈاننى ڈا٠ی واٌای اٸٕاڈی أر:

 

آوٌوه ڈی ٘وو.  "ڈی"ڈ١اٌ٪ انثاٌی: ټاٌ ٌا تٝوٌذ نثٍ ٸ٫٥ و یٹین تیاڊ ڈی ټنى. ڈ٭ډوال تا ڈ١اٌ٪ انثاٌی -
خاییُهنځاڈی ټه تٍڀها ٌَو ڈی ٘ونى تاوهای ڈهٍڀاڊ وَیىڊ آٰاَ ڈی ټننى آنٍین ڀڃ ټڇ ٴٍوٮ  ڈطاڂ: وٌاتسىای

 زاتٕساڊ تاَ ڈی ٘وو وآهٕسه ٌو ته َواڂ ڈی ڀًاٌو.

 



ڈ١اٌ٪ اڄسُاڈی: انػاچ ټاٌ یا تیاڊ قاڄسی ٌا وٌ َڈاڊ قاڂ تا ٘ٻ و زٍویى و یا نواهٗ تیاڊ ڈی ټنى. ٘ایى تیایڇ. -
  ٘ایى تسوانڇ تیایڇ. 

 

ٴ٭ڃ آینىه) ڈٕسٹثڃ (: ٴ٭ڃ آینىه تیاڊ ټننىه ی ٬ډڃ یا قاڄسی أر ټه وٌ َڈاڊ آینىه ٸٍاٌ أر انػا ڀیٍو.-3  

 

وغوه ٴ٭ڃ اَ ن٩ٍ ٤ٍَ تیاڊ ڀوینىه:  -2-1-4  

 

وغه انثاٌی: اَ وٸو٪ ټاٌی یا قاڄسی وٌ ڀً٘سه، قاڂ و آینىهث٥وٌ ٸ٫٥ نثٍ ڈی وهى.-  

 

وٌ ڀً٘سه، قاڂ و آینىهثه ٜوٌذ ٘ٻ و زٍویى یا نواهٗ تیاڊ ڈی ٘وو وغه اڄسُاڈی: وٸو٪ ټاٌی یا قاڄسی-  

 

وغه اڈٍی: ڀوینىه،انػاچ ټاٌیا خًیٍٴسن قاڄسی  ٌا وٌ َڈانكاڂ یا آینىه ٴٍڈاڊ ڈی وهى یا نواهٗ ڈی ټنى.  -
 تٍنیُ و ڈهوٌ ٰڇ غهاڊ ڀًٌاڊ/نوٖ تاٖ و وڈی ته ٘اوڈانی ڀًٌاڊ

 

اٌی ٌا ڈٍٙو٢ تٍانػاچ ٘ىڊ ټاٌی ویځٍ نډایى: اڀٍ وٌْ تهوانی وغه ٤ٍ٘ی: وغه ٤ٍ٘ی آنٕر ټه انػاچ ټ-
 ڈوٴٷ نواهی ٘ى.

 

وغه وٜٵی: اڀٍٴ٭څی تٝوٌذ ٜٵر نو٘سه یا نوانىه ٘وو وڄی ڈ٭نای ٴ٭ڃ ٌا وٌ تٍ وا٘سه تا٘ى آنٍا وغه -
َوه تهر -ایٕساوه –وٜٵی ٴ٭ڃ ڈی ڀوینى. ڈاننى: نػڅر َوه   

 



نډی آوٌنى. وٸسی ٸیاٴه ڈاوٌ خیٍ و  "و"نو٘سه انى قٍٲ ٌت٣  نٽسه: هٍڀُ خٓ اَٴ٭څی ټه ته ٜوٌذ وٜٵی
تینوایٗ ٌا ټهثهر َوه، غٕى تی ٌوـ ونسٍ غواڊ نوو ٌا ڈی نځٍیٕر ویىچ؛ زڅم زٍین قاڄسی ټه زاټنوڊ و٬ٌډٍ 

 نوو ؾٙیىه تووچ، اقٕاْ نډووچ.

 

اَ ټڅډه هایی ڈاننى:  وغه ڈٝىٌی: ٴ٭ڃ تٝوٌذ ڈٝىٌ نو٘سه ڈی ٘وو وڄی ڈ٭نی ٴ٭ڃ ڈی وهى. و ڈ٭ډوال ت٭ى-
ته: ڈطاڂ.٘وو ڈی آوٌوه  زوانٕسن – تایٕسن –٘ایٕسن   

٬ًٌ و زوته زواڊ ٌٔسن اَ ٬ًاب نىای /  وڄیٻ ڈی نسوڊ اَ ٬ًاب ڈٍوچ ٌٔر.  یا: ڈن وٜٳ ټډاڂ زو نیاٌچ 
 ڀٵسن/ وین وٌ ڀٍانډایه نیاٌچ ٔٵسن.

 

 تیٙسٍ هڇ ٜیٱه یٻ و تهواننى و٬ا ته ٌا ؾیُی یا ټٕی ټه آنٕر و٬ا ٴ٭ڃ: زډنا ٴ٭ڃ –ٴ٭ڃ و٬ا -2-1-5
ڂ و٘ډنانر هٍأاڊ ټناو. و/   ټناو آٔاڊ زو تٍ این غهانىاٌ.  ڈٽناو -ڈثاو -ټناو -تاوا – تاو: ڈاننى. نىاٌو

ٴ٭ڃ زډنا آنٕر ټه آٌَوی ټٕی یا ؾیُی ٌا تنډاینى: ټاٖ غوانی تاَڈی ڀٙر. ټا٘ٽی ڈی وانٕر ؾه انىاَه 
 وؤسٗ واٌچ.

 

 –تووڊ  -ن)ټډٽی(: ٴ٭څهایی هٕسنى ټه  ٴ٭څهای ویځٍ تٽډٻ آنها ٍٜٲ ڈی ٘ونى: أسناٴ٭اڂ ڈ٭ی-2-1-6
سن.تایٕ – یأٌسن – ٘ایٕسن – نوأسن – ٘ىڊ  

 

ٜٵر -3   

 

ز٭ٍیٳ: ٜٵر، ټڅډه ای أر ټه قاڄر و ؾځونځی أډی ٌا اَٸثیڃ ٌنٿ، ٘ٽڃ، انىاَه، ڈُه، غنٓ، نٕثر و اڈطاڂ آڊ 
 -وٌنر زنوڈنى. وٌاین ڈطاڄها ته ټڅډه های اوڂ )ڈٍو -وانٗ آڈوَزنثڃ -تیاڊ ڈی ټنى. ڈاننى: ڈٍو ټوؾٻ

زنوڈنى( ٜٵر ڀٵسه ڈی  -زنثڃ -وٌنر( ڈوٜوٲ ڀٵسه ڈی ٘وو و ته ټڅډه های ووچ )ټوؾٻ -وانٗ آڈوَ
٘وو. اٰڅة ٜٵر ٌا ت٭ى اَ ڈوٜوٲ ڈی آوٌنى و ته نىٌذ ازٵاٶ ڈی اٴسى ټه ٜٵر ٌا خیٗ اَ ڈوٜوٲ تیاوٌنى. 

نوب خٍٕی أر. ڀاه تین ٜٵر و ڈوٜوٲ یٻ ٴ٭ڃ ٸٍاٌ ڈی ڀیٍو. ڈاننى: او ونسٍی أر وانا.  ڈاننى: هو٘نٿ
َڈانی ته ڈوٜوٲ و َڈانی ته  "ی"نٽٍه تا ٜٵر و ڈوٜوٲ هډٍاه ڈی ڀٍوو ټه این "ی"ڀاهی ازٵاٶ ڈی اٴسى ټه 



غواڊ  -ڄدًیٍیٸٝه ای ٘یٍین. یا: وأساڊ و -غوانی وڄیٍ -ٜٵر ڈسٝڃ ڈیځٍوو. ڈاننى: وأسانی وڄدًیٍ
ٸٝه ٘یٍینی. -وڄیٍی  

 

ته آنٍ ڈوٜوٲ ڈی وهنى و ٔدٓ ٜٵر  "ټٍٕه ای": وٌ ڈوٸ٫ اٴُووڊ ڈوٜوٲ ته ٜٵر وٌ وٸر نوانىڊ، 1نٽسه
َڊ وانا و... وڄی ڀاه ته أډهایی تٍ ڈی نوٌیڇ ټه ټه وٌ آنٍ آنها  -ٌا ته آڊ ڈی اٴُاینى. ڈاننى: ؾٙڇ ٔیاه

ته آنٍ اینځونه أډها ڈی  "ی"ٍه خًیٍ نیٕسنى وٌ این ٜوٌذ اتسىا قٍٲ أر و این وو قٍٲ ټٕ "و"یا  "اڄٳ"
ٌوی َیثا. -ڈوی ٔیاه -اٴُاییڇ و ٔدٓ ٜٵر ٌا ڈی آوٌیڇ. ڈاننى: نىای تهٙنىه  

 

ڀاه یٻ أڇ ڈډٽن أر ؾنى ٜٵر وا٘سه تا٘ى ټه هنځاچ تیاڊ ٜٵسها تٍای ؾنین ڈوٜوٴی یا تایى ټٍٕه  -2نٽسه
ٜٵسها خٙر ٍٔ هڇ آوٌوه ٘ونى. ڈاننى: وؤر ٬ُیُ  "و"ټنیڇ یا تٽډٻ قٍٲ ٌت٣ ٌا ته آنٍ هٍ ٜٵر ا٠اٴه 

 نوب تا ڈكثر ڈن. یا: وؤر ٬ُیُ و نوب و تا ڈكثر ڈن.

 

ٜٵر هٍڀاه تا ڈوٜوٲ نوو هډٍاه تا٘ى، هډواٌه تٝوٌذ ڈٵٍو نو٘سه ڈی ٘وو؛ قسی اڀٍ ڈوٜوٲ آڊ -3نٽسه
نوو اَ قیص ڈٵٍو و غډ٫ تووڊ ڈ٥اتٹر نډی ټنى وڄی اڀٍ  غډ٫ تا٘ى. تناتٍاین وٌ َتاڊ ٴأٌی ٜٵر تا ڈوٜوٲ

ٜٵسی غانٙین ڈوٜوٲ نوو ٸٍاٌ ڀیٍو؛ ڈاننى أڇ تٝوٌذ غډ٫ وٌ ڈی آیى و زډاچ قاڄسها و نٹٙهای أڇ ٌا ڈی 
ا٘هاٚ ٴٹیٍ ټه اڀٍ ڈوٜوٲ آنها قًٲ ٘وو ته اینٝوٌذ وٌ  -ڈٍواڊ نیاَڈنى -خًیٍو. ڈاننى: ڈٍواڊ نٍوڈنى

ٴٹیٍاڊ. -نیاَڈنىاڊ -اڊڈی اینى: نٍوڈنى  

 

ڀاهی اینٹىٌ این ٜٵسها غانٙین ڈوٜوٲ نوو ٘ىه انى ټه ویځٍ قاڄر وڈ٭نی وٜٵی نوو ٌا اَ ؤر  -4نٽسه
أسانىاٌ. -ٴٍڈانىاٌ -ڈاڄٻ -انسٍ٘ناْ -واوه انى، و تیٙسٍ وٌ ڈ٭نای أڇ تٽاٌ ڈی ٌونى. ڈاننى: نویٕنىه  

 

اٸٕاچ ٜٵر: -3-1  

 

ٜٵر زٵ١یڅی -7ٜٵر ٴا٬څی            -4ٜٵر ڈ٥څٷ            -1  



 

ٜٵر ٬اڄی - 8ٜٵر ڈٵ٭وڄی          -5ٜٵر غاڈى             -2  

 

ٜٵر ڈٍټة -10ٜٵر ٔاوه         - 9ٜٵر نٕثی            -6ٜٵر ڈٙسٷ          -3  

 

 -ٌُپټساب ت -ٜٵر ڈ٥څٷ؛ یا ٔاوه آنٕر ټه قاڄر ڈوٜوٲ نوو ٌا ت٥وٌڈ٥څٷ تٵهډانى. ڈانىو: ڀڃ ٍٔل -1
ؾٙڇ ٔیاه. -ټثوزٍ ٔٵیى -نىای ڈهٍتاڊ -َڊ خأٌا  

 

 -ٜٵر غاڈى؛ آنٕر ټه اَ ټڅډه ای ویځٍ ڈٙسٷ نٙىه تا٘ى، )اَ ٌیٙه ٴ٭ڃ ڀٍٴسه نٙىه تا٘ى(. ڈاننى: نوب -2
زیٍه. -ٌو٘ن -وٌاَ -ټوزاه -ٔٵیى -ٔیاه -زڅم -تى  

 

 -تینا -ه تا٘ى. ڈاننى: وونىهٜٵر ڈٙسٷ؛ آنٕر ټه اَ ٌیٙه ی ټڅډه ی ویځٍی)ٌیٙه ٴ٭ڃ( ڀٍٴسه ٘ى -3
نډوواٌ. -خٍٔساٌ -آڈوَڀاٌ  

 

 -ٔسډځٍ -تیننىه -ٜٵر ٴا٬څی؛ آنٕر ټه تٍ ټننىه ټاٌی یا واٌنىه قاڄسی والڄر نډایى. ڈاننى: وانا -4
وواڊ. نٙانه های ٜٵر ٴا٬څی وٌ َتاڊ ٴأٌی تىین ڀونه أر: -ٌاننىه -ٔوَاڊ  

 

 -آوٌ قُڊ –ٌونىه  -وونىه -نواننىه -٘نونىه -ڈاننى: ڀوینىهنىه : ټه ته آنٍ ٴ٭ڃ اڈٍ ا٠اٴه ڈی ٘وو -
ٔهسځیٍ -و٤نهواه -وانٙػو -ن٥اتین -َوٌڀو  

 

اڊ : ټه این نیُ ته آنٍ ٴ٭ڃ اڈٍ ڈی آیى وٰاڄثا غنثه ٸیىی واٌو و نه ٜٵر وڄی ڀٍوهی نیُ آنٍا ٜٵر قاڄیه -
خٍٔاڊ. -ننىاڊ -ڀٵسه انى. ڈاننى: ڀٍیاڊ  



 

ٍ ٴ٭ڃ اڈٍاٴُووه ڈی ڀٍوو و ٜٵر یا قاڄسی ٌا تٍای ٘هٛ یا ؾیُی ت٥وٌ هډیٙځی تیاڊ اڄٳ: ټه این نیُ ته آن-
ڀویا. و٬ٌٍتی ته این ٜٵسها، ٜٵر ڈٙثهه ڀٵسه ڈی ٘وو. -٘نوا -تینا -ڈی نډایى. ڈاننى: وانا  

 

نٍیىاٌ -نوأساٌ -نډوواٌ -اٌ: وٌ آنٍ ٴ٭ڃ ڈا٠ی و اڈٍ: خٍٔساٌ-  

 

خٍوٌوڀاٌ -آٴٍیىڀاٌ -اٌڀاٌ: وٌآنٍ ٴ٭ڃ ڈا٠ی واڈٍ: آڈوَڀ -  

 

ٴٍاڈوٖ ټاٌ -ټاٌ: وٌ آنٍ أڇ ا٠اٴه ڈی ٘وو: ٔسډٽاٌ-  

 

تیىاوڀٍ -واوڀٍ -ڀٍ: ټه این نیُ ته آنٍ أڇ ا٠اٴه ڈی ٘وو: ٔسډځٍ -  

 

ٜٵر ڈٵ٭وڄی؛ ټه ته آڊ أڇ ڈٵ٭وڂ نیُ ڀٵسه ڈی ٘وو. آنٕر ټه تٍ٘هٛ یا ؾیُی ټه ٴ٭ڃ تٍ آڊ واٸ٫ ٘ىه -5
أر ڈاننى: "ه  "نواب آڄوو. نٙانه ی ٜٵر ڈٵ٭وڄی -ناَخٍوو -ؤر خهر -ڀٵسه -أر والڄر نډایى:  َوه  

ڀٵسه ٘ىه -نیُ ته آنٍ ا٠اٴه ڈی ٘وو: َوه ٘ىه "٘ىه "ټه ڀاه  -ٌٴسه -ڀٵسه -َوه  

 

 -تڅوٌین -ٜٵر نٕثی؛ آنٕر ټه ټٕی یا ؾیُی ٌا ته ټٕی یا ؾیُی یا ڈكڅی نٕثر وهنى. ڈاننى: زثٍیُی -6 
ڈٍوَی. نٙانه های ٜٵر نٕثی: -ٔاٌوی -ٔیډینه -ٔیډین -غهٍڈی -ڈهساتی -نٕانیا -خٙډینه -خٙډین  

 

ی : ڈاننى: اڄهی ) ڄ٥ٳ اڄهی تٽنى ټاٌ نویٗ/ ڈّوه ٌقډر تٍٔانى ٍٔوٖ( -  

 



ین : ڈاننى: ٔیډین )خاو٘اهی خٍٕ ته ڈٽسة واو / ڄوـ ٔیډینٗ وٌټناٌ ڀًاٌو / تٍٍٔڄوـ او نثٙسه ته ٌَ/ غوٌ  -
ىٌ(أساو ته َڈهٍ خ  

 

ڈهٍڀاڊ -وهځاڊ -ڀاڊ : ڈاننى: ڀٍوڀاڊ -  

 

هُاٌه )ٰڇ َڈانه ټه هیؿٗ ټٍاڊ نډی تینڇ / وواٖ غُ ڈی ؾوڊ اٌٰواڊ نډی  -وهه -ه : ڈاننى: ووٌوَه-
 تینڇ(

 

ٔیډینه)ٍ٘ڈډاڊ تاو َه خٙډینه ی آڄووه ی نویٗ( -ٌَینه -ینه : ڈاننى: خٙډینه -  

 

نانه) ٸان٫ ته نیاڄی َزو توویڇ ؾو قاٴ٧ /  یاٌب ؾه ڀىا هډر و غا -٬ا٘ٹانه -ڈٍوانه -انه : ڈاننى: َنانه-
 ٘اهانه نهاویڇ(

 

ٜٵر زٵ١یڅی)تٍزٍ(: ته ٜٵسی ڀٵسه ڈی ٘وو ټه تؤیڅه ی آڊ ڈوٜوٲ تا یٻ یا ؾنى ٴٍو هڇ نو٪ نوو  -7
نى: أر، ټه ته آنٍ ٜٵر ٔاوه)ڈ٥څٷ( آوٌوه ڈی ٘وو. ڈان "زٍ "ٔنػیىه ڈی ٘وو. نٙانه آڊ وٌ َتاڊ ٴأٌی 

آوٌوه ڈی ٘وو ڈاننى :) َڈین ڀٙر ٌو٘ن زٍ  "اَ "خٓ اَ ٜٵر زٵ١یڅی ڈ٭ډوال قٍٲ ا٠اٴه ی  -ٸٙنځسٍ -نوتسٍ
آوٌوه ڈی ٘وو )ته نُویٻ ڈن ٜڅف تهسٍ ټه غنٿ(،  "زا"و  "ټه"ټڅډه های  "اَ"اَ آٔډاڊ(. وڄی ڀاهی ته غای 

ڈی  "زٍ"ټڇ وتیٗ، تىوڊ وا٘سن ٬الڈر  -هټ -ڈه -)تډیٍچ تهسٍزا وٌاڈسكاڊ ڈوٴٷ نٙوچ(. ٜٵسهایی ڈاننى: ته
 زواننى ٜٵر زٵ١یڅی تا٘نى. )ٰڇ قثیة ته ټه ڀٵسځوی ٌٸیة/ ټه نیٕر ٔینه ی اٌتاب ټینه ڈكٍچ ٌاَ(. 

 

ٜٵر ٬اڄی)تٍزٍین(: ٜٵسی أر ټه تٍزٍی ڈوٜوٲ نوو ٌا تٍ زډاچ اٴٍاو هډنو٪ و هډػنٓ نوو تٍٔانى.  -8 
.وانازٍین -زٍین تاهوٖ – َیثازٍین. أر "زٍین"نٙانه ی آڊ وٌ َتاڊ ٴأٌی  

 



وٌوٮ -ٌأر -تى -ٜٵر ٔاوه: آنٕر ټه یٻ ټڅډه و تىوڊ غُء تا٘ى. ڈاننى: نوب -9  

 

 -هډٕٵٍ -هډٽالْ -ووٌ ؤر -وڄسنٿ -ٜٵر ڈٍټة: واٌای ووغُء یا تیٗ زٍأر. ڈانىو: نو٘ٹىچ -10
 وانٙډنى. ٜٵاذ ڈٍټة تىین زٍزیة قاٜڃ ڈی ٘ونى:

 

ڈاهٍوی. -ٌأسځو -خٍیؿهٍ -ڀڅ٭ًاٌ -ىڂاَ وو أڇ: ٔنځ-  

 

نىا٘ناْ -خنىخًیٍ -ٔهن ٘نو -اَٴ٭ڃ اڈٍ وأڇ: ڈٍوچ آَاٌ -  

 

وڄهوٖ -ٍٔٔنځین -وڄسنٿ -اَأڇ وٜٵر: ٍٔتڅنى-  

 

ټڇ ڈایه -خٍڀڃ -َیٍؤر -اَٸیى وأڇ: ووٌؤر-  

 

ٜى َتاڊ -ووٌو -اَ أڇ و٬ىو: یٽىڂ-  

 

نااهڃ -هډٕٵٍ -اَ أڇ و خیٙاونى: هډٽالْ-  

 

انىوهځین -ٔهنوٌ -اَأڇ و خٕاونى: وانٙډنى-  

 

نٽسه: ته انوا٪ وهځانه ٜٵسهای تاال ٜٵسهای خٕین ڈی ڀوینى اڈا ڀٍوه ویځٍی اَٜٵر وغوو واٌو ټه ته آنها 
 ٜٵسهای خیٙین ڀٵسه ڈی ٘وو ته این ٍ٘ـ : 



 

ٜٵر ٘ډاٌ٘ی: وؤٍتاَ -1  

 

آڊ ڄثاْ -این نانه -ٜٵر ا٘اٌه: آڊ ٍٔتاَ-2  

 

ؾه ڄثأی. -ٙی: ټىاچ ڄثاْٜٵر خٍٔ-3  

 

ټنایاذ -4   

 

ز٭ٍیٳ: ټنایاذ غډ٫ ټنایه أر و آنها ٬ثاٌزنى اَ ټڅډه هایی ټه ڈ٭نی آنها خو٘یىه أر و تٍای وانٕسن آنها ته 
 -3أڇ ا٘اٌه )ٜٵر ا٘اٌه(   -٠2ډیٍ  -1ټڅډه های ویځٍی تناچ ٸٍینه نیاَڈنىیڇ. ټنایاذ خنع ؤسه أر: 

اوواذ خٍٔٗ . -5ڈثهډاذ و  -4ڈوٜوڂ    

 

٠ډیٍ: -4-1  

 

٠ډیٍټڅډه ایٕر ټه تػای أڇ ڈی نٙینى زا نیاَی ته زٽٍاٌ أڇ نثا٘ى. ڈطاڂ: یٻ نٵٍ نیٕر ټه اَ ڈهسٍ ڈن تدٍٔى 
ته ؾه وڄیڃ  زٝوٌ ڈی ټنى ڈا تی ا٤ال٪ و تی ٘٭وٌ نڅٷ ٘ىه ایڇ و ته ټىاچ قٷ هٍ وٸر ته یٻ نٵٍ انٕاڊ ڈی 

ه ڈا زٙثیه ڈی ټننى. وٌ این ڈطاڂ ته ټڅډازی ڈاننى ڈا و ڈن ٠ډیٍ ڀٵسه ڈی نواهنى نٕثر اقډٷ تىهنى او ٌا ت
 ٘وو و ته أډی ټه ٠ډیٍ ته غای آڊ ٸٍاٌ ڀٍٴسه أر ڈٍغ٫ ٠ډیٍ ڀٵسه ڈی ٘وو.

 

ڈٍغ٫ ٠ډیٍاٰڅة ٸثڃ اَ ٠ډیٍ آوٌوه ڈی ٘وو و وٌ ٠ډن تایى ڈ٭څوچ و ٌو٘ن تا٘ى زا ا٘سثاهی ٌل نىهى. تٍای 
خٍویُ و ٔهیال ٌا وٌ نیاتاڊ ویىچ و اَ او ڀڅه ټٍوچ ڈ٭څوچ نیٕر ٠ډیٍ او ته خٍویُ تٍ ڈی نډونه اڀٍ ڀٵسه ٘وو: 



ڀٍوو یا ته ٔهیال. ڀاهی ازٵاٶ ڈی اٴسى ټه ڈٍغ٫ ٠ډیٍ یٻ ټڅډه ی ڈ٭ین نیٕر تڅٽه ته نسیػه و ڈ٭نای غډڅه ی 
ٽاٌ أر.ٸثڃ تٍ ڈیځٍوو. ڈطاڂ: زنىٌٔسی تهسٍین ن٭ډسها ڈی تا٘ى و آڊ وٌ نُو نٍوڈنىاڊ آ٘  

 

 اٸٕاچ ٠ډیٍ:      

 

٠ډیٍ ٘هٝی: آڊ أر ټه تٍ ڀوینىه و ٘نونىه و ټٕی ټه اَاو ٔهن ته ڈیاڊ أر والڄر نډایى. ڀوینىه ی  -اڄٳ
٘نونىه یا ڈها٤ة ٌا ووچ ٘هٛ و ټٕی ټه اَ او ٔهن ته ڈیاڊ أر وڄی ٌوی ٔهن ته او  -ٔهن ٌا اوڂ ٘هٛ

ٔه ٘هٛ یا ڈٵٍونى یا غډ٫.  ٠ډیٍ ٘هٝی نوو تٍ وو ڀونه أر :   نیٕر ٌا ٰایة یا ٔوچ ٘هٛ ڈی ڀوینى. این 

         

 

٠ډیٍ ٘هٝی ڈنٵٝڃ )ڀٕٕسه(: ٠ډیٍ ٘هٝی وٸسی ته زنهایی ڀٵسه ٘وو و ته ټڅډه ی ویځٍی خیٗ اَ نوو ڈسٝڃ -
(آنها)  ایٙاڊ  – ٘ډا - ڈا – او–زو  -نځٍوو آنٍا ٠ډیٍ ٘هٝی ڈنٵٝڃ ڈی ناڈنى. ڈطاڂ: ڈن  

 

ڈسٝڃ: هٍڀاه ٠ډیٍ ٘هٝی زنها ڀٵسه نٙوو و ته ټڅډه ی خیٗ اَ نوو وٜڃ ٘وو آنٍا ٠ډیٍ  ٠ډیٍ ٘هٝی-
٘هٝیډسٝڃ ڀوینى. این نو٪ ٠ډیٍ تاَ نوو تٍ وو ٸٕڇ أر: ٠ډیٍ ڈسٝڃ ټه ٴٹ٣ ته ٴ٭ڃ ڈسٝڃ ڈی ٘وو و 

ٌزنى اَ: چ، تٝوٌذ ٴا٬ڃ آڊ ٴ٭ڃ وٌ ڈی آیى و ته آڊ ٠ډیٍ ڈسٝڃ ٴا٬څی ڀٵسه ڈی ٘وو. ٠ډیٍهای ڈسٝڃ ٴا٬څی ٬ثا
نو ڈی -ڀویى ڈی –ڈی نویٕی  -ی, و, یڇ, یى, نى ڈطاڂ: ڈی نویٕڇ  

ڈی ٌونى. نو٪ ویځٍ ټه هڇ ته ٴ٭ڃ و هڇ ته أڇ ڈسٝڃ ڈی ڀٍونى و وو قاڄر یا نٹٗ  وٌ  -ڈی ٘نویى -انیڇ
 ٠ډایٍ .ڀیٍو ٸٍاٌ ٴا٬ڃ زوانى نډی هٍڀُ ٠ډیٍ اینځونه: ا٠اٴه قاڄر –2قاڄر ڈٵ٭وڄی  -1غډڅه خیىا ڈی ټننى.

 – ټساتډاڊ -ڀویىٖ ڈی -تینډر ڈی -َنىچ ڈی: ڈطاڂ.  ٘اڊ – زاڊ -ڈاڊ – ٖ – ذ -چ: اَ ٬ثاٌزنى ڀٍوه این
ثأٙاڊ. وٌڈطاڂ َیٍ ٠ډیٍهای ڈسٝڃ وٌ قاڄر ڈٵ٭وڄی ته ټاٌ ٌٴسه انى:ڄ -نواهٍزاڊ  

 

 تناڂ تڅثڃ اڀٍ تا ڈنر ٍٔ یاٌی أر /  ټه ڈا وو ٬ا٘ٷ َاٌیڇ و ټاٌ ڈا َاٌیٕر

 



٬یثڇ ټنى اَ ٬ٙٷ و ڈالڈر ڀویى/زا نىیىه أر زٍا تٍڈنٗ انٽاٌی هٕرهٍ ټه   

 

 ؾٍا َټوی نٍاتاذ ٌوی تٍ زاتڇ / ټُین تهڇ  ته غهاڊ هیؽ ٌٔڇ و ٌاهی نیٕر

 

ڈځٍ ڈی زواڊ قیواڊ ٌا این٥وٌ  "یٻ آٸایی ټه ټیٳ ؾٍڈی ٸهوه ای َیٍ تٱڅٗ توو و ٬ینٻ ٌنځی َوه توو ڀٵر:
نٵٍ تٙین و زډاچ هیٽڃ تڅنىٖ ټنیى وتُاٌیىٖ زو خیاوه ٌو...تیٍونٙأوٌو؟ ٘ډاها تایى ؾنى   

 

 و وٌ نډونه های َیٍ نٹٗ ا٠اٴه )ڈ١اٲ اڄیه ( واٌنى:

 

 ووٖ ڈی ڀٵر ټه ٴٍوا تىهڇ ټاچ وڄر/ ٔثثی ٔاَ نىایا ټه خٙیډاڊ نٙوو

 

 ٘هٝڇ ته ؾٙڇ ٬اڄډیاڊ نوب ڈن٩ٍ أر / وَ نثص تا٤نډٍٕنػڅر ٴساوه خیٗ

 

ثینر خیىأر / ڈنٽٍ ټوٌوڄی ٘یوه ی انٽاٌ ڀٍٴرٜىٶ و٬وی زو اَ نوٌ غ  

 

٠ډیٍ ا٘اٌه : ته این و آڊ  ٠ډیٍ ا٘اٌه ڀٵسه ڈی ٘وو َیٍا ټٕی یا ؾیُی ٌا تؤیڅه این وو ټڅډه نٙاڊ ڈی  -ب 
وهنى.ڈطاڂ: تٍ ڈاڂ و غډاڂ نویٗ ٍٰه ڈٙو آڊ ٌا ته ٘ثی تٍنى واین ٌا ته زثی. زوانځٍ ٴأٷ ټڅول ٌَانىوو 

ڄف، ٘اهى ناٺ آڄوو، این وڄٷ ڈؤی أر ڈٍٸ٫ و آڊ ٌیٗ ٴ٬ٍوڊ ڈ٫ٍٜ. ڈ٭ډوال این تٍای أر و وٌویٗ ٜا
اینها و  -آناڊ -این و آڊ وٌ ڈوٸ٫ غډ٫ تٝوٌذ ایناڊ -ا٘اٌه ته نُویٻ وآڊ  تٍای ا٘اٌه ته ووٌ ته ټاٌ ڈی ٌوو

 آنها تٽاٌ ڈی ٌونى.

 



ه تا٘ى و وٌ غای ویځٍ تػای آڊ أڇ ٠ډیٍ این یا نٽسه: ٠ډیٍ تایى واٌای ڈٍغ٭ی تا٘ى ی٭نی ٸثال أډی يټٍ ڀٍویى
آڊ ٸٍاٌ ڀٍٴسه تا٘ى. تناتٍاین اڀٍ ڈطال ؾیُی ٌوی ڈیُ أر و ٘ډا تا ا٘اٌه ته آڊ ؾیُ اَ ټٕی ڈی نواهیى ټه آڊ 

 ٌا یا این ٌا تٍواٌ, ؾوڊ این و آڊ غای أڇ ٸٍاٌ نځٍٴسه أر ٠ډیٍ ا٘اٌه نیٕسنى.

 

یٗ ونویٙسن ٌا ٠ډایٍڈٙسٍٺ ڀوینى. و تىین غهر آنها ٌا ڈٙسٍٺ ڀٵسه نو -٠ډیٍ ڈٙسٍٺ: ټڅډه های نوو -ظ
تٽاٌ تٍوه ڈی ٘ونى. ڈطاڂ: ٘ډا نووزاڊ ویىه   ٜوٌذ یٻ ته ٘هٛ ٔوچ و ٘هٛ ووچ –انى ټه تٍای اوڂ ٘هٛ 

-ڈا نووڈاڊ ٘نیىه ایڇ -ایى  

 

 زو ؾوڊ نوو ټنی انسٍ نویٗ ٌا تى /  ڈىاٌ اَ ٴڅٻ ؾٙڇ نیٻ انسٍی ٌا

 

ڂ وٌویٗ نوو تىٔر آوٌ /  ټه ڈهُڊ ٌَ و ڀنع وٌچ نهواهى ڈانىزوانځٍا  و  

 

أڇ ا٘اٌه -4-2  

 

اڀٍ این و آڊ تا أڇ آوٌوه ٘وو آنٍا أڇ ا٘اٌه ڀوینى. وڄی اڀٍ ٴٹ٣ غای أڇ تنٙننى ٠ډیٍ ا٘اٌه ناڈیىه ڈی  
ی ٔؤن و ڈكډى ٘ونى. ڈطاڂ: این خٍٕ اَ آڊ ونسٍ ٸوی زٍ أر. اڈا وٌ این ڈطاڂ اینو آڊ ٠ډیٍنى ؾوڊ تػا

)أڇ( ٸٍاٌ ڀٍٴسه انى: ٔؤن و ڈكډى نواهٍ و تٍاوٌنى اڈا این اَ آڊ تا هو٘سٍ أر. و ڀاهی این و آڊ نه تا 
أڇ) أڇ ا٘اٌه( و نه تػای أڇ) ٠ډیٍ( تٽاٌ ڈی ٌونى و وٌ این ٜوٌذ ڈٍغ٫ ڈ٭ینی نىاٌنى ټه ڈثهډاذ نوانىه 

این  /  ټه ټینه ته وڄٙاڊ نثى خیٗ اَ این ڈی ٘ونى. ڈطاڂ: هډی تنځٍینى اینثه آڊ , آڊ ته  

 

ڈوٜوڂ -4-3  

 

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



ڈوٜوڂ ؾنانؿه اَ أډٗ خیىأر ټڅډه ایٕر ټه ٸٕډسی اَ غډڅه ٌا ته ٸٕډر ویځٍهډاڊ غډڅه خیونى ڈی وهى.  
:ڈیٙوو آوٌوه آڊ –این  -ڈوٜوڂ تٍ وو ڀونه أر:  ټه و ؾه. ڈ٭ډوال ٸثڃ اَ ڈوٜوڂ یٽی اَ ټڅډه های هٍ  

 

ة اهڃ وٴا نځهىاٌو / نىاٖ وٌ هډه قاڂ اَ تال نځهىاٌوهٍ آڊ ټه غان  

 

 هٍ ټه نواهى ڀو تیا و هٍ ؾه نواهى ڀو تٽن /  ټثٍو ناَ و قاغة و وٌتاڊ تىین وٌڀاه نیٕر

 

 هٍ ؾه هٕر اَ ٸاڈر نأاَ تی انىاچ ڈأر / وٌنه زٍٙیٳ زو تٍ تاالی ټٓ ټوزاه نیٕر

 

نه ڀوٌ تهٍاچ ڀٍٴرتهٍاچ ټه ڀوٌ ڈی ڀٍٴسی هډه ٬ډٍ/ ویىی ټه ؾځو  

 

ڈثهډاذ -4-4  

 

ڈثهډاذ ټڅډازی هٕسنى ټه ټٕی یا ؾیُی ٌا ته اتهاچ تیاڊ نډاینى و ڈاننى ٠ډیٍ آنٍا غانٙین أڇ ٸٍاٌ ڈی وهنى. 
 -ؾنى -تٕی -تٓ -ویځٍی -ټٕانی -ټٕی -ټٓ -تهډاڊ -ٴالڊ -ڈثهډاذ ڈٙهوٌ اَ این ٸٍاٌننى: هٍټه

ه ٴٍڈاییى: هٍټه تا وانازٍ اَ نوو تكص ټنى زا تىاننى ټه وانأر, هډه. ته این ڈطاڄها زوغ -هٍ -هیؽ -ت٭١ی
تىاننى ټه ناواڊ أر. وو ټٓ ٌنع تیهووه تٍوننى و ٔ٭ی تی ٴایىه ټٍونى: یٽی آنٽه انىونر و نهوٌو 

وویځٍی آنٽه آڈونر و نٽٍو. ته وٴاواٌی ڈن نیٕر وٌ این ٘هٍ ټٕی/ تنىه ی هډؿو ڈٍا هٕر نٍیىاٌ تٕی. 
١٬ىاڄىوڄه ٌو ٴالڊ ناوچ ٌا تهواڊ و این نثٙسه تىو وه ټه ٴالنی ٴٍٔساوه أر. ته وٌ ٍٔای  

 

اوواذ خٍٔٗ یا أسٵهاچ -4-5  

 



اوواذ خٍٔٗ یا أسٵهاچ, ټڅډازی هٕسنى ټه تٍای ٔواڂ و خٍٔٗ تٽاٌ ڈی ٌونى. ٌٔڇ تٍ این أر ټه هنځاچ 
اوواذ ٬ثاٌزنى اَ:نو٘سن, وٌ آنٍ غډڅه ی خٍٔٙی ٬الڈر خٍٔٗ)؟( ٸٍاٌ ڈی وهنى. این   

 

نا اڈیىچ ڈٽن اَ ٔاتٹه ی ڄ٥ٳ اَڂ / زو خٓ خٍوه ؾه وانی ټه, ټه نوب أر و ټه َ٘ر؟ -ټه: تٍای انٕاڊ   

 

٬ډٍ ڀٍانډایه وٌ این ٍٜٲ ٘ى / زاؾه نوٌچ ٜیٳ و ؾه خو٘ڇ ٘سا؟ -ؾه: تٍای ٰیٍ انٕاڊ   

 

یٍهنڇ؟ یا:ټو: ڈنڇ ٬ُیُ نٍاتاذ, خیٍ ټن٭اڊ ټو / ټه توی یؤٳ نوو تٙنوو َ خ  

 

ټو ٜثٍ, ټىاچ وڂ, ؾه ڈی ڀویی زو؟/  یٻ ٸ٥ٍه ی نوڊ أر و هُاٌ   

 انىیٙه

 

ڀٍچ زو وٌ نځٙایی ټػا زوانڇ ٌٴر؟ / تٍ آٔناڊ ټه تډیٍچ تٍآٔساڊ ای وؤر؟ -ټػا: وٌڈوٌو ڈٽاڊ  

 

ټىاڈین ٬ٙٷ ټىاڈین تا وٴایی؟ / ټه این وٌ ٸڅة ڈهٍویاڊ نثا٘ى -ټىاڈین: ٘ٻ و زٍویى -ټىاچ  

 

ڇ ټن آنؿناڊ ټه نىانڇ َتیهووی / وٌ ٬ٍٜه ی نیاڂ ټه آڈى؟ ټىاچ ٌٴر؟ڈٕس  

 

 ؾوڊ: ڈاننى: ٴٽٍ تڅثڃ هډه آنٕر ټه ڀڃ ٘ى یاٌٖ/ ڀڃ وٌ انىیٙه ټه ؾوڊ ٬ٙوه ټنى وٌ ټاٌٖ؟

 

 ؾٍا: وٌڈوٌو ٬څر ؤثة: وؤساڊ ٬یة ټننىچ ټه ؾٍا وڂ تسو واوچ/ تایى اوڂ ته ڀٵسن ټه ؾنین نوب ؾٍایی؟



 

َڈاڊ: زو ټی ته ووڄر ایٙاڊ ٌٔی ټه نسوانی  /  غُ این وو ٌټ٭ر و آنهڇ ته ٜى خٍیٙانی؟ ټی: وٌ ڈوٌو  

 

ڈځٍ و هیؽ: وٌ ڈوٌو انٽاٌ و یا زاټیى)وڄی این وو ټڅډه غُ اوواذ خٍٔٗ قٹیٹی نیٕسنى(: ڈځٍ آوڈی نثووی ټه 
 أیٍ ویو ڀٙسی؟ هیؽ ڈی وانی ټه ؾٹىٌ تٍایر نځٍانڇ؟

 

ڀڇ ٘ى؟ ڈځٍ اڈٕاڂ َهٍ نانه ٬ُیُی  

 

 اٸٕڇ ټه و ؾه:  ټه و ؾه ٔه ٸٕڇ ڈی تا٘ى:

 

ټه و ؾه ڈوٜوڂ: ٸٕډسی اَ غډڅه ٌا ته ٸٕډر ویځٍ غډڅه وٜڃ ڈی نډاینى:-1  

 

 یٽی ٌا ټه وٌ تنى تینی ڈهنى/ ڈثاوا ټه نا ڀه وٌ اٴسی ته  تنى

 

ټه و ؾه ٌت٣ : وو غډڅه ٌا تهڇ خیونى یا ٌت٣ ڈی وهنى:-2  

 

تٍی / ؾوڊ اهڃ قٷ اَ غىاڂ ڈی تاٖ تٍی نواهی ټه ٌهی ته ټوی زكٹیٷ  

 

 تا اهڃ نىا نٙین و تا ایٙاڊ تاٖ / تا٘ى ټه ڈځٍ ته تاڂ ایٙاڊ تدٍی

 

ټه و ؾه أسٵهاچ: تكاڄر خٍٔٙی تیاڊ ڈی ٘وو:-3  



 

 ڈن نځویڇ ټه ټنوڊ تا ټه نٙین و ؾه تنوٖ ټه زو نوو وانی اڀٍ َیٍٺ و ٬اٸڃ تا٘ی

 

٬ىو -5  

 

ټه تٍای ٘ډاٌٖ یا زٍزیة و یا زٹٕیڇ اٴٍاو یا ا٘یاء تٽاٌ ڈی ٌوو.ټڅډه ای ټه  ٬ىو ته ټڅډه ای ڀٵسه ڈی ٘وو
 ٬ىو تٍای آڊ آوٌوه ڈی ٘وو ڈ٭ىوو ناچ واٌو. ڈاننى:

 

 وو ټووٺ َ خٙر ټٓ ویځٍنى                          نه اَ خٙر ٘اهنى و َین ڈاوٌنى

 

 وو ٬ىو و ټووٺ ڈ٭ىوو آڊ ڈی تا٘ى.

 

ڀڃ اَ ٰنؿه تیٍوڊ آی          ټه تیٗ اَ خنع ٌوَی نیٕر قٽڇ ڈیٍ نوٌوَی ٔهن وٌ خٍوه ڈی ڀویڇ ؾو  

 

ڈ٭ډوال ٌٔڇ تٍ این أر ټه ٬ىو ٌا خیٗ اَ ڈ٭ىوو ڈی آوٌنى وڄی ڀاهی ته ٠ٍوٌذ این ٸا٬ىه ٬ٌایر نډی 
غنځی(٘وو.ڈاننى: ڀُین ټٍو اَ آڊ ناڈىاٌاڊ ٔواٌ         وڄیٍاڊ غنځی وه و وو هُاٌ)ی٭نی وواَوه هُاٌ وڄیٍ  

 

وٌ َتاڊ ٴأٌی تٍ نالٲ َتانهای ویځٍ ٬ىو تا ڈ٭ىوو ڈ٥اتٹر نډی ټنى, ی٭نی اڀ٬ٍىو غډ٫ تا٘ى تاَ هڇ ڈ٭ىوو 
تٝوٌذ ڈٵٍو آوٌوه ڈی ٘وو. وٌ قاڄیٽه وٌ َتانهای ویځٍ) ڈطال انځڅیٕی و ٬ٍتی (ؾنین نیٕر. یٻ وانٗ 

ٜى ڀڃ. -هُاٌ وانٗ آڈوَ -آڈوَ  

 

اٸٕاچ ٬ىو -5-1  



 

 – وه – نه – هٙر – هٵر – ٘ٗ – خنع –غهاٌ  -ٔه  -وو -و آڊ تیٕر ټڅډه ڈی تا٘ى: یٻ ا٬ىاو اٜڅی: -
 ا٬ىاو این زٍټیة اَ ا٬ىاو تٹیه. هُاٌ – ٜى – نوو – هٙساو – هٵساو -٘ٝر – خنػاه – ؾهڃ -ٔی -تیٕر
.آینى ڈی تىٔر اٜڅی  

 

تٍوه ڈی ٘وو. ڈاننى: ا٬ىاو زٍزیثی: ٬ىو زٍزیثی یا وٜٵی آڊ أر ټه تٍای زٍزیة ڈ٭ىوو تٽاٌ -
... -ؾهاٌڈین – ؾهاٌچ -ووڈین -ووچ –اوڂ  -نهٕر)نهٕسین(  

 

 اوڂ تنا نثوو ټه ٔوَنى ٬ا٘ٹاڊ / آزٗ ته غاڊ ٘ډ٫ ٴسى ټاین تنا نهاو.

 

       -نهٕسین وٌْ -نهٕسین ٌوَ –ا٬ىاو زٍزیثی ٌا ڈی زواڊ خیٗ یا خٓ اَ ڈ٭ىوو آوٌو. ڈاننى: نهٕسین ٌوَ  

  

 

 -هُاٌ یٻ -وه یٻ -٬ىو ټٍٕی آنٕر ټه ٸٕډی اَ ٬ىو اٜڅی ٌا تیاڊ ڈی ټنى.ڈاننى: خنع یٻ ا٬ىاو ټٍٕی: -
یٻ هُاٌچ -یٻ وهڇ -ټه ڀاه تٝوٌذ زٍزیثی هڇ ڈی نواننى: یٻ خنػڇ  

 

 -یٽا یٻ -ا٬ىاو زوَی٭ی: ٬ىو زوَی٭ی آنٕر ټه ڈ٭ىوو نوو ٌا ت٥وٌ ڈٕاوی زٹٕیڇ ټنى. ڈاننى: یٻ ته یٻ -
ٔه زا ٔه زا -وزاووزا و -وه زا وه زا  

 

 ڈطاڂ: ؤر تٍ نث١ٗ نهاو و یٻ ته یٻ /  تاَ ڈی خٍٔیى اَ غوٌ ٴڅٻ

 

 -ڀاهی اوٸاذ ته ا٬ىاو اٜڅی خٕونى ڀاڊ ڈی اٴُاینى و آنٍا ته ٬ىو زوَی٭ی زثىیڃ ڈینډاینى. ڈاننى: یځاڊ
ٜىڀاڊ.  -وهځاڊ  



 

ننى. ڈاننى: ٔنځی ته ؾنى ٔاڂ ٘وو ؾنىاڊ, ٬ىو ڈثهڇ و نا ڈ٭څوڈی ٌا تیاڊ ڈی ټ -ؾنىین -ؾنىی -نٽسه: ؾنى
 ڄ٭ڃ خاٌه ای / َنهاٌ زا ته یٻ نٵٕٗ نٙٽنی ته ٔنٿ.

 

اَ نیډه ٘ة ؾنىی ڀً٘سه توو   

 

 اڈا نه نواب توو و نه آٌاڈٗ نیاڂ

 

ٴٽٍچ تٕوی ٔهنهای ڈاوٌچ   

 

ڈی ٌٴر زا ټه تػویى قٹیٹسی   

 

ټه ڀٵسیڇ اټنوڊ ا٬ىاو ٌا ت٥وٌ ټڅی وٌ  نٽسه: ٸىڈا ٴٹ٣ ا٬ىاو زٍزیثی ٌا وٜٵی وانٕسه توونى اڈا هډانځونه
ؤسه ٜٵاذ ٸٍاٌ واوه انى و آنها ٌا ٜٵر ٘ډاٌ٘ی ناڈیىه انى و هډینځونه اوواذ أسٵهاچ ٌا نیُ وٌ ٌویٳ 

 ٜٵسها ٸٍاٌ واوه انى و آنها ٌا ٜٵر خٍٔٙی ناڈیىه انى.

 

ٸیى -6   

 

َڈاڊ و ڈٽاڊ و قاڄر و ڈٹىاٌ واتٕسه ڈی  ٸیى ټڅډه ایٕر ټه ته ٜٵر یا ٸیى ویځٍ اٴُوه ڈی ٘وو و آنها ٌا ته
 ٔاَو. ڈاننى: ٔهیال تٕیاٌ ڈی ټو٘ى زا وٌ اڈسكاڊ ڈوٴٷ ٘وو.

 



اٰڅة ازٵاٶ ڈی اٴسى ټه تٍای ٜٵر یا ٸیى ویځٍی نیُ ٸیى ڈی آوٌنى. ڈاننى: ٔؤن نیڅی ٬اٸالنه ٬ډڃ ڈی ټنى. 
 ڈكډى نیڅی َیاو زالٖ ټٍو.

 

اٸٕاچ ٸیى -6-1  

 

سډاڊ ټڅډه تٍ وو نو٪ أر:  ٸیى اَ ن٩ٍ ٔان    -1  

 

ٸیى ڈهسٛ: ٸیى ڈهسٛ هډواٌه ت٭نواڊ ٸیى وٌ غډڅه تٽاٌ ڈی ٌوو. ڈاننى: هنوَ، هٍڀُ، هډیٙه، ناڀاه، غُ،  -
 ڈځٍ، نو٘ثهسانه و ...    َقٍٕذ ڄة ٘یٍین هنوَ ڈی تینڇ/ ټه الڄه ڈی وڈى اَ ناٺ زٍتر ٴٍهاو

 

نثووه تڅٽه ټڅډه هایی ڈاننى أڇ و ٜٵر و ٬ىو ڈیثا٘نى ټه  ٸیى ڈٙسٍٺ : ٸیى ڈٙسٍٺ آڊ أر ټه وٌ اٜڃ ٸیى -
 وٌ غډڅه تٍای ټڅڇ

ه ای تٝوٌذ ٸیى آوٌوه ڈی ٘ونى. ڈطاڂ ووٖ ویىچ ټه ڈالئٻ وٌ ڈیهانه َونى/ ڀڃ آوچ تٍٕ٘سنى و ته خیډانه 
أر.َونى. یا: زو اینٍا نوب ڈیىانی ټه ؾٙډر نٍڀٓ ٘هالٔر/ زو اینٍا نوب ڈی وانی ٌنر ڈاننى ڀڃ َیث  

 

اٸٕاچ ٸیى اَ ن٩ٍ ڈٵهوچ و ڈ٭نی:    -2   

 

 -ٔكٍڀاه -٘ة -ٸیى َڈاڊ: آنهایی هٕسنى ټه َڈاڊ انػاچ ټاٌی ٌا تیاڊ ڈی نډاینى. ڈاننى: اڈٍوَ-2-1
 -ووٖ -ویٙة -اټنوڊ -ناڀهاڊ -وٌوچ -خیٗ اَ این -خٓ اَ این -هډیٙه -ویٍ -َوو -ٜثكځاهاڊ

وی و... -ویٍوَ  

 

 -خیٗ -ٌأر -ٕسنى ټه ڈكڃ و غای انػاچ ٘ىڊ ٴ٭ڃ ٌا تیاڊ ڈی ټننى. ڈاننى: ؾحٸیى ڈٽاڊ: آنهایی ه-2-2
...-خیٍاڈوڊ -اینػا -ایىٌ -ووٌ -تیٍوڊ -انىٌوڊ -نُویٻ -نُو  



 

 -ٸ٥ٍه ٸ٥ٍه -يٌه يٌه -ټډسٍ -ټڇ -تیٙسٍ -تیٗ -تٕی -تٕا -ؾنىاڊ -ٸیى ڈٹىاٌ: ڈاننى: ؾنى -2-3
َیاو و.... -تٕیاٌ -ٴٍاواڊ  

 

 -اڄثسه -هډانا -هٍآینه -تڅی -ٷ و زاټیى: ټه ٴ٭څی ٌا زٝىیٷ یا زاټیى ڈی ټنى. ڈاننى: آٌیٸیى زٝىی -2-4
ناؾاٌ... -تی ؾوڊ و ؾٍا -قسډا -تىٌٔسی -تی ٘ٻ  

 

ٴوظ ٴوظ ... -ؤسه ؤسه -ٍٔانػاچ -یٽىٴ٭ه -ٔوچ -ووچ -ٸیى زٍزیة و ٬ىو: ڈاننى: نهٕر -2-5  

 

-ڀویا -ڀویی -ټنى ڈاننى: ٘ایىٸیى ٘ٻ و ڀډاڊ: ټه تیاڊ ٘ٻ و زٍویى ڈی -2-6  

 

ؾ٥وٌ... -ټىاچ -آیا -تٍای ؾه -زاټی -ټی -ؾٍا -ٸیى خٍٔٗ: ڈاننى: زاؾنى-2-7  

 

ڈځٍټه... -غُټه -ڈځٍ -ٸیى أسطنا: غُ-2-8  

 

هیؿځاه... -تهیػوغه -هٍڀُ -نیٍ -هیؽ -ٸیى نٵی: نه-2-9  

 

ای ټاٖ... -ټا٘ٽی -ټاٖ -ٸیى زډنا: ټه وٌ ڈوٌو آٌَو تٽاٌ ڈی ٌوو. ڈاننى: آیاتوو -2-10  

 

 -آٔاڊ -ٸیى قاڄر و ؾځونځی: ټه ټیٵیر و قاڄر انػاچ ٴ٭ڃ ٌا تؤیڅه ٴا٬ڃ تیاڊ ڈی ټنى ڈاننى: آهٕسه-2-11
 -ایٕساوه -خیاوه -ٔواٌه -ڀٍیاڊ -ننىاڊ -اٌَاڊ -ڀٍاڊ -خنهاڊ -آ٘ٽاٌ -و٘هواٌ -و٘واٌ

 نٕٙسه ...



 

تٍای نىا... -انىایٍ -نىا ٌا -قٹا -تػاڊ -ٸیى ٔوڀنى: تهىا-2-12  

 

نٽسه: اڀٍ ته آنٍ أڇ یا ٜٵر ڄٵ٧ انه ا٠اٴه ټنیڇ تٝوٌذ ٸیى قاڄر یا ؾځونځی وٌ ڈی آیى. وٌ ڈطاڄهای َیٍ ته 
 اٸٕاچ ٸیى زوغه ٴٍڈاییى:

 

 نواهڇ ٴٽنىڊ نویٗ ٌا خیٗ ٸى ٬ٌنای او/ زا تٍٍٔ ڈن خا نهى یا ٍٔ نهڇ تٍ خای او

 

٬ىچ وٌی یاٴسډیزا ؾنى َزنځنای َنىاڊ وغوو / ایٽاٖ ٔوی   

 

 وڂ ټٍو تٕی نځاه وٌ وٴسٍ ٬ٙٷ / غُ وؤر نىیى هیؽ ٌو وٌ نوٌ ٬ٙٷ

 

 یٽؿنى ته ټووټی ، ته أساو ٘ىیڇ / یٽؿنى َ أساوی نوو ٘او ٘ىیڇ

 

 خایاڊ ٔهن ٘نو ټه ڈا ٌا ؾه ٌٔیى/ ؾوڊ آب تٍآڈىیڇ و ؾوڊ تاو ٘ىیڇ

 

اَ ؤر ٌٴر ټاٌقاٴ٧ ؾو ٌٴر ٌو٠ه و ڀڃ نیُ ڈی ٌوو / ناؾاٌ تاوه نوٖ ټه   

 

 ڀٍیه زڅم ڈٍا ټٙر، تځو، تهٍ نىا / ټه زٍا تا وڀٍاڊ ننىه ی ٘یٍین زا ټی؟

 

 آناڊ ټه ناٺ ٌا ته ن٩ٍ ټیډیا ټننى / آیا توو ټه ڀو٘ه ی ؾٙډی ته ڈا ټننى؟



 

 زا ټی ٰڇ آڊ نوٌچ ټه واٌچ یا نه؟/ وین ٬ډٍ ته نو٘ىڄی ڀًاٌچ یا نه؟

 

ین وچ ټه ٴٍو تٍچ  تٍآٌچ   یانه؟خٍ ټن ٸىـ تاوه ټه ڈ٭څوڈڇ نیٕر / ټا  

 

 نو٘ا وڄی ټه ڈىاچ اَ خی ن٩ٍ نٍوو/ ته هٍ وٌٖ ټه تهواننى تی نثٍ نٍوو

 

 تٍاوٌانه تیا ٸٕډسی ټنیڇ ٌٸیة / غهاڊ و هٍ ؾه وٌ آنٕر اَ زو، یاٌ اَڈن

 

 تځٵسنى خیٙٗ یٽایٻ ڈهاڊ / ٔهنهای ٘اهاڊ و ڀٙر غهاڊ

 

... اَ َتاڊ ٬ٍتی ته -ٴٹ٣ -ٸهٍا -یٹینا -ٔهوا -ټسثا -٘ٵاها -قسډا -یاوآوٌی: ټڅډه هایی ڈاننى ٬ډىا
 ٴأٌی واٌو ٘ىه و تٝوٌذ ٸیى وٌ آڈىه انى.

 

قٍٲ ا٠اٴه -7   

 

هٵسډین ٸٕڇ اَ ټڅډازی ټه وٌ غډڅه تٽاٌ تٍوه ڈی ٘وو قٍوٲ ا٠اٴه هٕسنى. قٍٲ ا٠اٴه ټڅډه ایٕر ټه خیٗ 
ٵ٭وڂ توا٥ٔه  ٸٍاٌ ڈی وهى و تهووی نوو ڈ٭نی و نٹٗ اَ أڇ، ٠ډیٍ یا ٬ثاٌزی ڈی آیى و آنٍا ڈسډڇ ٴ٭ڃ یا ڈ

 ڈٕسٹڃ نىاٌو.

 

 قٍوٲ ا٠اٴه تٍ وو ڀونه أر:



 

... ڈی تا٘ى. -انىٌ -ؾوڊ -تٍای -تی -وٌ -اَ -تا -قٍوٲ ا٠اٴه ٔاوه)تٕی٣(: و آڊ ٘اڈڃ : ته -اڄٳ   

 

آنٽه زاظ ٍٔ ڈن ناٺ ټٳ خایٗ توو       اَ نىا ڈی ٤څثڇ زاته ٍٔچ تاَ آیى-  

 

اڂ ڈا وڄر آڀه ٘وو ڈځٍ وٸسی           ټه الڄه تٍ وڈى اَناٺ ټٙسځاڊ ٰډرَق-  

 

ؾو وٌ وٴای زواچ تٍ وڄڇ غٵا ڈدٕنى          ټه خیٗ اهڃ وٴا ٍ٘ڈٕاٌ نواهی ٘ى-  

 

تٍ ٔنٿ َوچ ووٖ، ٔثوی ټا٘ی           ٍٔ ڈٕر تىچ ټه ټٍوچ این اوتا٘ی-  

 

ؾوڊ زو تىچ زو نیُ ؾوڊ ڈن تا٘ی تا ڈن ته َتاڊ قاڂ ڈی ڀٵر ٔثو            ڈن-  

 

اَغهر ... -اَ تٍای -اَتهٍ -قٍوٲ ا٠اٴه ڈٍټة: و آنها ٬ثاٌزنى اَ: وٌتاٌه -ب   

 

 ڈطاڂ:  ازٵاٸا ٘اه ٌوَی ٘ى ٔواٌ               تا نواٚ نویٗ اَ تهٍ ٘ٽاٌ

 

ٌو أسٵاوه ویځٍی نیُ یاوآوٌی: اڀٍ ؾه قٍوٲ ا٠اٴه تیٙسٍ تٍای نٙاڊ واوڊ نٹٙډسډڇ ته ټاٌ ڈی ٌونى وڄی ڈوا
خٓ اَ ٜٵر زٵ١یڅی آوٌوه ڈی ٘وو. ڈاننى: ٴٍیثٍَ وانازٍ اَ ڈهٙیى أر. ڀاهی نیُ تین وو  "اَ"واٌنى ؾنانؿه 

غاڊ ته ټٳ.ڈاننى: تنىڀانیڇ غاڊ و وڂ تٍټٳ/ ؾٙڇ تٍ قٽڇ  -ٍٔته ٍٔ -ټڅډه ٸٍاٌ ڈی ڀیٍنى ڈاننى: یٻ ته یٻ
 وڀوٖ تٍ ٴٍڈاڊ.



 

قٍٲ ٌت٣ -8   

 

ڇ اَ ټڅډازی ټه وٌ غډڅه تٽاٌ تٍوه ڈی ٘وو قٍوٲ ٌت٣ یا خیونىهٕسنى. قٍٲ ٌت٣ یا خیونى ټڅډه هٙسډین ٸٕ
 ایٕر ټه وو ټڅډه یا ووغډڅه ٌا تهڇ ٌت٣ یا خیونى ڈی وهى. قٍوٲ ٌت٣ نیُ تٍ وو ٸٕڇ أر:

 

 -ڄیٽن -نه -اڈا -زا -ؾه -ؾوڊ -اڀٍ -خٓ -ټه -یا -قٍوٲ ٌت٣ ٔاوه: و آنها ٬ثاٌزنى اَ: و -اڄٳ
 وڄی...ته ٸ٥٭ه ی ڈٍپ ٸواضٍ وټسٍ ڈهىی قډیىی ٘یٍاَی زوغه ٴٍڈاییى:

 

 ٘نیىچ ټه

 ؾوڊ ٸوی َیثا تډیٍو             ٴٍیثنىه َاو و ٴٍیثا تډیٍو

 

 ٘ة ڈٍپ، زنها، نٙینى ته ڈوغی           ٌوو ڀو٘ه ای ووٌ و زنها تډیٍو

 

تډیٍووٌ آڊ ڀو٘ه ؾنىاڊ ُٰڂ نوانى آنٙة     ټه نوو وٌ ڈیاڊ ُٰڄها   

 

 ڀٍوهی تٍ آننى ټاین ڈٍٮ ٘یىا             ټػا ٬ا٘ٹی ټٍو، آنػا تډیٍو

 

 ٘ة ڈٍپ  اَ تیڇ، آنػا ٘ساتى              ټه اَ ڈٍپ ٰاٴڃ ٘وو زا تډیٍو

 

 ڈن این نٽسه ڀیٍچ ټه تاوٌ نٽٍوچ          نىیىچ ټه ٸویی ته ٜكٍا تډیٍو



 

وٌ آٰوٖ وٌیا تډیٍوؾو ٌوَی َ آٰوٖ وٌیا تٍ آڈى           ٘ثی هڇ   

 

... -وٸسیٽه -هډینٽه -اټٍؾه -َیٍا ټه -زا اینٽه -ؾنانٽه -قٍوٲ ٌت٣ ڈٍټة: ٬ثاٌزنى اَ: ؾونٽه -ب  

 

زا، وٌ غډڅه های ٤ٍ٘ی ته ټاٌ ڈی ٌونى وڄی وٌ ٌویٳ قٍوٲ ٌت٣ یا خیونى ته  -اٌ -یاوآوٌی: قٍٴهای اڀٍ
ٍوڊ تا زو واٌچ وٌوڊ تا نىای.٘ډاٌڈی ٌونى. ڈطاڂ: ڈن اٌ قٷ ٘نأڇ و ڀٍ نوو نډای/ ت  

 

اٜواذ: -9   

 

نهډین و آنٍین ٸٕڇ اَ ټڅډازی ټه وٌ غډڅه تٽاٌ ڈی ٌونى واِڀانی هٕسنى ټه ڈا آنها ٌا زكر ٬نواڊ اٜواذ ڈی 
٘نأیڇ. اٜواذ یا آواها ڄٵ٩هایی هٕسنى ټه تٍزكٕین، ٘اوی، ز٭ػة، ٌنع، زنثیه، اڈیى و ڈاننى آڊ، ټه تیاڊ 

ڀوینىه أر والڄر ڈی نډایى. ٌٔڇ تٍ این أر ټه خٓ اَ نو٘سن این اٜواذ ٬الڈر)!( ٌا ټه ټننىه قاالذ ٌوقی 
 نٙانه ز٭ػة و ٘اوی أر ٸٍاٌ ڈی وهنى. ڈٙهوٌزٍین اٜواذ ته ٸٍاٌ َیٍ أر:

 

 -قثًا -َه -اینر -ڈا٘ا اهلل -ڄوقٗ اهلل -تاٌٺ اهلل -َهی -آٴٍین -نو٘ا -تٍای زكٕین: ته ته -1
اڂ: ٸ١ا ڀٵر ڀیٍ و ٸىٌ ڀٵر وه/ ٴڅٻ ڀٵر اقٕن ڈڅٻ ڀٵر َهاقٕن. ڈط -ڈٍقثا  

 

وه... ڈطاڂ: آڈىی وه ټه ؾه ڈٙساٶ و خٍیٙاڊ تووچ/ زا تٍٴسی َ  -ؾه نوب -٬ػثا -تٍای ز٭ػة: ٘ځٵسا -2
 تٍچ ٜوٌذ تیػاڊ تووچ.

 

َایا ڈاننى: ای ٬ٙٷ و آٌَو نٽٙی ؤر اَ ٍٔچ/ ای ٌوَڀاٌ تٓ نثوو اڈسكاڊ هنو -تٍای نىا: ای-3  



 

اال. ڈاننى: َوچ زیٙه یٻ ٌوَ تٍ زڃ ناٺ/ تځوٖ آڈىچ ناڄه  -هین -َنهاٌ -هاڊ -تٍای زنثیه و آڀاهی: هال -4
 ی وٌوناٺ/  ټه َنهاٌ اڀٍ ڈٍوی آهٕسه زٍ/ ټه ؾٙڇ و تناڀوٖ و ٌوی أر و ٍٔ

 

ڄهو و آه. ڈاننى: وٌیٱا ټه ٴٝڃ غوانی تٍٴر/ ته  -آول -وای -اٴٕوْ -وٌوا -تٍای اٴٕوْ: وٌیٱا-5
ڄ٭ة َنىڀانی تٍٴر... اٴٕوْ ټه ناڈه ی غوانی ٤ی ٘ى/ واڊ زاَه تهاٌ َنىڀانی ٤ی ٘ى/ آڊ ڈٍٮ ٤ٍب ټه ناچ 

 او توو ٘ثاب/ ٴٍیاو نىانڇ ټه ټی آڈى ټی ٘ى؟

 

تا زٙٽٍ: ٔیى ڈكډى قٹایٹی ڈٹىچ -خایاڊ تهٗ اوڂ                                                          

 

18/09/1388 وهڇ غڅٕه -اوڂ ٸٕډر -ووچ تهٗ –اڊ ٴأٌی ؤسوٌ َت   

 

وٌ تهٗ اوڂ، تكص و ڀٵسځو تٍ ٍٔ اغُای غډڅه ناٌظ اَ غډڅه توو. ت٭ثاٌذ ویځٍ وٌ ٸٕر اوڂ اٌَٖ ڈ٥څٷ 
ټڅډه ها ڈوٌو ٔنػٗ ٸٍاٌ ڈیځٍٴر و وٌ این تهٗ اٌَٖ ڈٽانی ټڅډاذ ڈوٌو زوغه ڈی تا٘ى. تناتٍاین اتسىا تایى 

ڇ زا ٔدٓ ته تٌٍٔی ټڅډه های زٙٽیڃ وهنىه ی آڊ تدٍواَیڇ.غډڅه ٌا تٙنأی  

 

اٸٕاچ غډڅه    -1  

 

غډڅه ز٭ػثی  -5غډڅه خٍٔٙی  -4غډڅه اڈٍی  -3غډڅه انٙایی  -2غډڅه نثٍی  -1اٸٕاچ غډڅه ٬ثاٌذ أر اَ: 
غډڅه ڈ٭س٠ٍه. -11غډڅه ڈٽډڃ   -10غډڅه ناٸٛ  -9غډڅه ټاڈڃ   -8غډڅه ڈٍټة   -7غډڅه ٔاوه  -6   

 

غډڅه نثٍی: غډڅه نثٍی آنٕسٽه، نثٍی ٌا تیاڊ ټنى و اقسډاڂ ٌأر یا وٌوٮ تووڊ وٌ آڊ تا٘ى. ڈطاڂ: ڈن ته -1
 اٜٵهاڊ ڈی ٌوچ.



 

غډڅه انٙایی:  غډڅه ای أر ټه اقسډاڂ  ٌأر و وٌوٮ تووڊ وٌ آڊ ٌاه خیىا نٽنى. َیٍا وٌ غډڅه ی انٙایی -2
ډڅه هائیٽه واٌای ٴ٭ڃ و٬ا، زډنا و نىا تا٘نى اَ این ؤسه نثٍی تیاڊ نډی ٘وو. غډڅه های اڈٍی، خٍٔٙی و غ

 انى. ڈطاڂ: ڀوٖ ټن خنى ای خٍٕاَ تهٍ ونیا ٰڇ ڈهوٌ.

 

غډڅه اڈٍی: آڊ أر ټه ٘اڈڃ ٴٍڈاڊ یا نواهٗ تا٘ى. ڈاننى: تكاڂ این خٍیٙاڊ ٌقډر آٌیى. غډڅه اڈٍی اڀٍ -3
و آب ویىه اَ این ٌهځًٌ وٌیٯ نىاٌ.ڈنٵی ٘وو ڈ٭ډوال ته ناچ ٴ٭ڃ نهی نوانىه ڈی ٘وو. ڈاننى: ز  

 

غډڅه خٍٔٙی: غډڅه خٍٔٙی یا أسٵهاڈی آنٕر ټه ٘اڈڃ خٍٔٗ تا٘ى. غډڅه های خٍٔٙی ڈ٭ډوال تا یٽی اَ -4
واِه ای خٍٔٗ)اواذ أسٵهاچ( آٰاَ ڈی ڀٍوو. ڈاننى: ؾٍا نه وٌ خی ٬ُچ ویاٌ نوو تا٘ڇ؟ / ؾٍا نه ناٺ تٍ ٍٔ 

ٸٍاٌ ڈی وهنى. ڀاهی نیُ غډڅه  خٍٔٙی  "؟"نٍ غډڅه های خٍٔٙی ٬الڈر خٍٔٗټوی یاٌ نوو تا٘ڇ؟ ڈ٭ډوال وٌ آ
تىوڊ واِه خٍٔٗ تیاڊ ڈی ٘وو. ڈاننى: َوو تٍ ڈی ڀٍوی؟ اڈٙة ته نانه ی ڈا ڈی آیی؟  وٌ اڈسكاڊ ٌاهنډایی و 

ٌاننىڀی ٸثوڂ ٘ىی؟ ڀاهی هڇ وٌ غډڅه خٍٔٙی ڈن٩وٌ ٘هٛ خٍٔٗ ټننىه ٘نیىڊ غواب نیٕر، َیٍا نوو 
نىه غواب ٔواڂ ٌا ڈی وانى، وڄی تٍای زاټیى تیٙسٍ خٍٔٗ ٌا ڈ٥ٍـ ڈی ټنى. ڈاننى: ڈځٍ آوڈی نثووی ټه ڀوی

أیٍ ویو ڀٙسی؟  اڀٍ آڄووه واڈنڇ ؾه َیاڊ؟  ڈځه ټوٌی؟ ڈځه آوچ نیٕسی؟ ڈطال تا آنٽه ڀوینىه ڈی وانى آڊ 
واٌی یایى اَ ؾٙډهایر أسٵاوه ټنی . ٴٍو ټوٌ نیٕر اَ او این خٍٔٗ ٌا ڈی ټنى زا ته او تٵهډانى ټه زو ؾٙڇ 

 ته اینځونه غډڅه خٍٔٙی : خٍٔٗ زاټیىی یا انٽاٌی ڀوینى.

 

غډڅه ز٭ػثی: آنٕر ټه تیاڊ قاڄسی ٘ځٵر انځیُ یا ٘اوی تهٗ نډایى. وٌ آنٍ اینځونه غډڅه ٬الڈر ز٭ػة یا -5
ه وڈی ٬ػة خایی! ڀاه ڈډٽن أر ڈی ڀًاٌنى. ڈاننى: ؾه هوای نوتی!   ؾه ڈٝیثر هوڄناټی! ؾه ٍٔی ؾ "!  "٘اوی

 یٻ غډڅه هڇ ز٭ػثی و هڇ خٍٔٙی تا٘ى. وٌ این ٜو

ٌذ وٌ آنٍ آڊ غډڅه هڇ ٬الڈر خٍٔٗ و هڇ ٬الڈر ز٭ػة ڀًا٘سه ڈی ٘وو. ڈاننى: ټٓ ڀهٍاَتهٍ ٔوو تاَ ته 
 ٬ډاڊ تٍو؟! / هیؿٽٓ اَ َیٍټی َیٍه ته ټٍڈاڊ تٍو؟!   یا ڈاننى: آوچ ٬اٸڃ این ټاٌ ٌا ڈی ټنى؟!

 

غډڅه ٔاوه: آنٕر ټه زنها یٻ ٴ٭ڃ وا٘سه تا٘ى. ڈاننى: ڈن وؤسىاٌ ٌوی نوٖ و ڈوی وڄٽٙڇ.-6  



 

غډڅه ڈٍټة: آنٕر ټه تیٗ اَ یٻ ٴ٭ڃ وا٘سه تا٘ى. ڈاننى: ویٍوَ ټه ته نانه ی ٘ډا آڈىچ، او ٌا وٌ ٌاه  -7
 ویىچ.

 

ر خٍٔٗ و انس٩اٌ تاٸی نډانى. غډڅه ټاڈڃ:  آنٕر ټه ڈ٭نی آڊ زډاچ تا٘ى و ٘نونىه اَ ٘نیىڊ آڊ وٌ قاڄ-8
 ڈاننى: هډیٙه خیٙه ی ڈن ٬ا٘ٹی و ٌنىی توو.

 

غډڅه ناٸٛ: آنٕر ټه ڈ٭نی آڊ زډاچ نثا٘ى و ٘نونىه اَ ٘نیىڊ آڊ وٌ قاڄر خٍٔٗ و انس٩اٌ تاٸی تډانى. -9
چ ٌا ڈاننى: اَ تٓ ټه ؾٙڇ ڈٕر وٌ این ٘هٍ ویىه اچ. ڈالق٩ه ڈی ټنیى ټه ٘نونىه ڈنس٩ٍ أر زا ونثاڄه ټال

 تٙنوو زا ٸان٫ و ٌا٠ی ڀٍوو.

 

غډڅه ڈٽډڃ: ته غډڅه ای ټه ڈ٭نای غډڅه ناٸٛ ٌا زډاچ ڈی ټنى غډڅه ی ڈٽډڃ ڀٵسه ڈی ٘وو. اڀٍ ڈٍٝ٪ ووچ  -10
٘٭ٍ ٴوٶ ٌا تیاوٌیڇ ڈ٭نی ټالچ ڀوینىه ټاڈڃ ڈی ٘وو و ٘نونىه اَ انس٩اٌ ٌهایی ڈی یاتى خٓ ته ڈٍٝ٪ ووچ این 

٘وو. اَ تٓ ټه ؾٙڇ ڈٕر وٌ این ٘هٍ ویىه اچ / قٹا ټه ڈی نډی نوٌچ اټنوڊ و تیر غډڅه ی ڈٽډڃ ڀٵسه ڈی 
ٍٔ نو٘ڇ. غډڅه ناٸٛ ٌا غډڅه ی خایه و غډڅه ی ڈٽډڃ ) یا غډڅه های ڈٽډڃ( ٌا غډڅه ی خیٍو نیُ ڈی ناڈنى. 

٢ٍ ڈی هډؿنین اڀٍ غډڅه ی ناٸٛ ٤ٍ٘ی تا٘ى نوو آڊ غډڅه ٌا غډڅه ی ٢ٍ٘ و ڈٽډڃ آنٍا غواب ٢ٍ٘ یا غُای ٘
ناڈنى. ڈاننى: اڀٍ ته َڄٳ وٌاَ زو ؤر ڈا نٍٔى / ڀناه تهر خٍیٙاڊ و ؤر ټوزه ڈأر. یا ڈاننى: اڀٍ ټو٘ٗ 

 ټنی ڈوٴٷ نواهی ٘ى.

 

غډڅه ڈ٭س٠ٍه: ته غډڅه ای ڀٵسه ڈی ٘وو ټه ته اٜڃ ڈو٠و٪ یا ٔهن ٌت٥ی نىا٘سه تا٘ى. و قًٲ آڊ هیؽ -11
/ ڀٵسا ٍ٘اب نوٖ و  -ټه یاوٖ ته نیٍ تاو -ى: وی خیٍڈی ٴٍوٖنڅڅی ته ڈٹٝوو وهىٲ اٜڅی واٌو نٽنى ڈانن

/ ڈیاَاٌ ڈوٌی ټه  -ټه ٌقډر تٍ آڊ زٍتر تاٺ تاو -ٰڇ وڂ تثٍ َیاو. و ڈاننى: ؾنین ڀٵر ٴٍوؤی خاټُاو / 
 ٸٍاٌ(  –وانه ټٗ أر / ټه غاڊ واٌو و غاڊ ٘یٍین نوٖ أر.  ڈ٭ډوال غډڅه ی ٬س٠ٍه ٌا تین وون٣ زیٍه)

.٘وو ڈٙهٛ ت٭ى و ٸثڃ غډڅه اَ ټاڈال از. ڈیىهنى  

 



اٌټاڊ غډڅه -2   

 

ٸثڃ اَ هٍ ؾیُ نوب أر تىانیى غډڅه ها تٍ وو ڀونه أر. اوڂ : غډڅه های ٌت٥ی یا أډی یا أناوی و ووچ: 
 غډڅه های ٴ٭څیه.

 

سی ٌا ته غډڅه ی أډی یا أناوی: غډڅه ای أر ټه وٌ آڊ ڈٵهوچ انػاچ ٘ىڊ ټاٌ نثا٘ى تڅٽه ٜٵسی یا قاڄ-1
ټٕی یا ؾیُی نٕثر وهنى یا اَ آڊ ٔڅة نډاینى. ڈاننى: قاٴ٧ ٘ا٬ٍی ٘یٍین ٔهن توو. اڈٍوَ هوا ٍٔو أر.  

 وٌَٖ ڈوغة ٔالڈر أر. ٨څڇ و ٔسڇ خٕنىیىه نیٕر. َیٕر ٘نأی وٌْ ٔهسی أر.

 

٘ى. ڈانىو: ڈكډى غډڅه ی ٴ٭څیه: آنٕسٽه وٌ آڊ ڈٵهوچ انػاچ ٘ىڊ ټاٌی وٌ یٽی اَ َڈانها وغوو وا٘سه تا-2
 وٌ نانه ته ڈاوٌٖ ټډٻ ڈی ټنى. ڈڅر تٍای ٌهایی زالٖ تٕیاٌی ټٍو.

 

ٌات٥ه -ڈٕنى -اٌټاڊ غډڅه أډی ، ٬ثاٌزنى اَ: ڈٕنىاڄیه -اڄٳ  

 

ڈٕنى اڄیه: ټٕی یا ؾیُی أر ټه ټاٌی یا قاڄسی یا ؾیُی ته او نٕثر واوه ڈی ٘وو یا اَ او ٔڅة ڈی ٘وو. -1
نىاونى ڈهٍتاڊ أر. ڈٕنى اڄیه ڈډٽن أر أڇ، ٠ډیٍ، ٬ىو، ڈٝىٌ و أڇ ڈٝىٌ  ڈاننى: ٔاڈاڊ وڄیٍ أر.

تا٘ى. ڈاننى: ٔؤن َیثأر. او تٕیاٌ ڈهٍتاڊ أر. ؾهاٌ َوظ أر. ٌأر ڀٵسن اَ ٜٵاذ خٕنىیىه أر. 
 وٌَٖ ڈوغة زنىٌٔسی أر.

 

. ڈاننى َڈین ڀٍو أر. ٔؤن ڈٕنى : ٜٵر یا ټاٌی أر ټه ته ڈٕنى اڄیه أناو وهنى یا اَ او ٔڅة ټننى-2
ناڈهٍتاڊ أر. ٔاڈاڊ تا هوٖ أر. غوانډٍوی وٌ تهٙٗ أر. ڈٕنى نیُ ڈډٽن أر أڇ، ٜٵر، ټنایه، أڇ 

 ڈٝىٌ تا٘ى. هنٍ ٍٔڈایه ڈٍو أر. زهٍاڊ تٌُپ أر . خیٍوَی وٌ این أر.

 



ته آنها ٴ٭ڃ ٬اچ یا ٴ٭ڃ ٌت٥ی ٌات٥ه:  ټڅډه های أسن، تووڊ، ٘ىڊ، ڀٙسن، آڈىڊ ٌا ٌات٥ه ڈی ڀوینى. و -3
ڀٵسه انى. وڄی ٌات٥ه قٹیٹی وٌ َتاڊ ٴأٌی ټه تیٙسٍ ڈوٌو أسٵاوه ٸٍاٌ ڈی ڀیٍو ٴ٭ڃ أر ڈی تا٘ى ټه اَ 

 -ڈٝىٌ أسن أر. ٴ٭ڃ ٌت٥ی أر غُ وٌ ٔوچ ٘هٛ ڈٵٍو تٝوٌذ ڈهٵٳ تیاڊ ڈی ٘وو. ڈاننى: تیىاٌچ
تیىاٌ أر . . .  -هو٘یاٌنى -نواتی  

 

ڈٵ٭وڂ توا٥ٔه)ڈسډڇ( ٴ٭ڃ  -ڈٵ٭وڂ تی وا٥ٔه -ډڅه های ٴ٭څیه ٬ثاٌزنى اَ: ٴا٬ڃ)ڈٕنى اڄیه(اٌټاڊ غ -ب
 زاچ.

 

قًٲ وٌ غډڅه-4  

 

ڀاه ڈډٽن أر هٍ یٻ اَ اٌټاڊ غډڅه قًٲ ڀٍونى. قًٲ ته وو ٤ٍیٷ ٜوٌذ ڈی ڀیٍو: اوڂ ته ٸٍینه ڄٵ٩ی و 
 ووچ ته ٸٍینه ڈ٭نوی. و اڈا اینٻ انوا٪ قًٲ وٌ غډڅه:

 

: تٍنی اَ ٴ٭څها تٍای ٸٙنځی ٬ثاٌذ یا ڈهسٍٝ ټٍوڊ ټالچ قًٲ ڈی ٘ونى. قًٲ ٴ٭ڃ نیُیا ته ٸٍینه قًٲ ٴ٭ڃ-1
قٽیډاڊ  "ڄٵ٩ی و یا ته ٸٍینه ڈ٭نوی أر. ڈطال وٌ ٬ثاٌذ َیٍ ٴ٭څها ته ٸٍینه ڄٵ٩ی قًٲ ڀٍویىه انى: 

ٌ غډڅه ی اوڂ يټٍ ویٍویٍنوٌنى و ٬اتىاڊ نیڇ ٔیٍ.)ی٭نی: و٬اتىاڊ نیڇ ٔیٍ نوٌنى(. ؾوڊ ٴ٭ڃ نوٌنى و
٘ىه وٌ غډڅه ووچ قًٲ ٘ىه أر. یا وٌ این ڈطاڂ: اڀٍ هٕر ڈٍو اَ هنٍ تهٍه وٌ / هنٍ نوو تځویى، نه 

ٜاقة هنٍ. تناتٍاین تایى وانٕر ټه وٌ غډڅه هایی ټه ٴ٭ڃ ته ٸٍینه ڄٵ٩ی قًٲ ڈی ڀٍوو تایى ٴ٭ڃ يټٍ ٘ىه تا 
ڈ٭نای  "٭ڃ ها ته ٸٍینه ی ڈ٭نوی قًٲ ڀٍویىه انى: ٴ٭ڃ قًٲ ٘ىه اَ هډه ن٩ٍ یٽی تا٘ى. وٌڈطاڄهای َیٍ ٴ

 این غډڅه ٌا نه زو وانی و ڊ

ه ڈن. ٴ٭ڃ ڈی وانڇ وٌ غډڅه ووچ قًٲ ڀٍویىه أر ټه اَڈٵهوچ غډڅه ی اوڂ أسنثا٢ ڈی ٘وو. یا وٌ این 
زٍٙیٳ تثٍیى و  ڈطاڂ: ته ڈنُڂ ڈا ڈی آیی؟ نه. ) ی٭نی نه نډی آیڇ(. یا ڈطال ته ټٕی ڀٵسه ڈی ٘وو: نواهٗ ڈی ټنڇ

او ڈی ڀویى: ؾٙڇ. )ی٭نی ڈی ٌوچ.( یا وٌ این ڈطاڂ: هٍ ټه او تیىاٌزٍ خٍ وٌوزٍ/ هٍ ټه او آڀاه زٍ ٌل 
و ٌل ٌَوزٍ قًٲ ٘ىه أر.( یا وٌ این ڈطاڂ:  -آڀاه زٍ -خٍوٌوزٍ -ٌَوزٍ) ټه ٴ٭ڃ ٌت٥یأر اَ آنٍ تیىاٌزٍ

 نثٍی ټه وانی وڄی تیاَاٌو زو ناڈوٖ زا ویځٍی تیاٌو.



 

قًٲ ٴا٬ڃ یا ڈٕنىاڄیه یا نهاو: وٌ نډونه های َیٍ ٴا٬ڃ یا ڈٕنىاڄیه یا نهاو قًٲ ٘ىه أر: قٕین ته نانه  -2
آهٕسه اَ ٌوی  ----نٕیڇ ننٽی خاتٍؾین، اَڈیاڊ زاٌیٽیها ڈیځً٘ر و "ی ڈا آڈى و تٍڀٙر. یا وٌ این ڈطاڂ: 

.یا "ٕسٍ ٌا اَ ڀونه ی آزٙها ڈی ٌتووڀٍو ناټ ----آزٙىانهای خ٬ٍوو و ڈػډٍهای ڈ٭٥ٍ ٬ثوٌ ڈی ټٍو و
 ڈاننى: نىا ټػأر؟ هډه غا أر.

 

قًٲ ڈٵ٭وڂ: ته  این ڈطاڂ زوغه ٴٍڈاییى: ویٍوَ ټساتی ٌا نٍیىچ و ته وؤسڇ هىیه واوچ. )ی٭نی ټساب ٌا  -3
 ته وؤسڇ هىیه واوچ(.

 

هر ٘ٽٍ واٌچ و اَ ٌوَڀاٌ قًٲ ڈٕنى: ته این تیر زوغه ٴٍڈاییى: ویىاٌ٘ى ڈیٍٕ و توْ و ټناٌهڇ/ اَ ت-4
هڇ.)وٌ تیر اوڂ ڈن٩وٌ این أر ټه ویىاٌ ٘ى ڈیٍٕ و توْ و ټناٌ هڇ ڈیٍٕ ٘ى. ټه ڈٕنى أر و قًٲ 

ڀٍویىه أر و اڄثسه وٌ این ڈطاڂ ٌات٥ه هڇ ڈكًوٲ أر(. یا ڈاننى: وٌ ٘ة تیٕر و یٽڇ ڈاه ڈثاٌٺ ٌڈ١اڊ ؾه 
 ټٕی ٘هیى ٘ى؟ اڈاچ ٬څی)٪(.

 

یُ ڀاهی وٌ غډڅه قًٲ ڈی ڀٍونى. ڈاننى: ٍٔ خٍ ڀناهٗ تثایى تٍیى/ ټٕی خنى ڀویى قًٲ قٍٲ: قٍوٲ ن -5
تثایى ٘نیى. ټه وٌڈٍٝا٪ ووچ قٍٲ اڀٍ قًٲ ٘ىه أر. ڈ٭ډوال وٌ خأم ته خٍٔٗ ٘هٛ ٔواڂ ټننىه 

 تیٙسٍاغُای غډڅه ی خأم، ته ٸٍینه خٍٔٗ، قًٲ ڈیځٍوو.

 

زٍزیة اغُای غډڅه    -5   

 

ٌٔڇ تٍ این أر ټه هٍ ټىاچ اَ ټڅډه های زٙٽیڃ وهنىه ی غډڅه ٌا وٌ غای ڈهٝوٚ  وٌ َتاڊ ٴٝیف ٴأٌی 
نوو ٸٍاٌ وهنى، وڄی وٌ ڀً٘سه ټډسٍ ته این ڈو٠و٪ زوغه ڈی ٘ىه أر تهٝوٚ وٌ ٘٭ٍ ټه ٘ا٬ٍ ته هیؿوغه 

تووه نډی زوانٕسه أر نوو ٌا ڈٹیى ته ٬ٌایر این ٸوا٬ى ټنى تڅٽه هىٴٗ ٔانسن و خٍوانسن ټالڈی ڈوَوڊ 
أر ټه وٌ يهن ٘نونىه زاضیٍی ٬ډیٷ تځًاٌو. وٌ غډڅه های ٴ٭څیه هډان٥وٌ ټه ٸثال ا٘اٌه ٘ى زٍزیة اٌټاڊ 

 غډڅه ته این ٸٍاٌ أر:



 

ٴا٬ڃ: -1  

 

ڈٵ٭وڂ تیوا٥ٔه -2  

 

ڈٵ٭وڂ توا٥ٔه)ڈسډڇ ٴ٭ڃ( -3  

 

ٴ٭ڃ -4  

 

 و وٌ غډڅه های أډیه یا أناوی زٍزیة اٌټاڊ غډڅه تىین ٸٍاٌ أر:

 

ىاڄیهڈٕن -1  

 

ڈٕنى -2  

 

ٌات٥ه) ٴ٭ڃ ٌت٥ی(-3  

 

 وٌ نډونه ی َیٍ این ٸا٬ىه ٬ٌایر ٘ىه أر:

 



وٌ تاٮ َیٍ یٻ وٌنر زنوڈنى ٔیة، خٓ اَ ؾنى ٔا٬ر تاَی و ٔثٽٍٕی ته أسٍاقر نٕٙسیڇ و اَ هٍ وٌی ٔهنی  
هٍ یٻ آٌڈانی  وٌڈیاڊ آوٌویڇ. آٌَوهای ٘اڀٍواڊ ټه زاَه ڈی نوأسنى اَ ڈىٌٔه تیٍوڊ آینى ڀوناڀوڊ توو و

 وا٘ر ټه تٍای ٔایٍین تا نهایر ٍٜاقر و ٔاوڀی تیاڊ ټٍوه و اَ آنها ن٩ٍ ڈی نوأر.

 

 و وٌ این نډونه ها زٍزیة اٌټاڊ تهڇ ٌیهسه أر:

 

اڈیٍاڄډوڈنین اڄډٕس٩هٍتاهلل ناڈه وٌناڈه و خیٻ وٌخیٻ ٌواڊ ټٍوه توو تا اٜٵهاڊ.  وڀٍ او ټٙسه تٍ ؤر -
ٍ و زهسځاه.٘اه/ ته زوٌاڊ نډانى ٔ  

 

ڈ٭ډوال وٌ َتاڊ ٴأٌی ټنونی ٴ٭ڃ ٌا وٌ انسهای غډڅه ڈی آوٌنى وڄی هډانځونه ټه ڀٵسه ٘ى این ٸا٬ىه وٌ هډه ی 
 ڈواٌو ٬ٌایر نډی ٘وو.

 

٘ثه غډڅه: ته ڀٍوهی اَ ټڅډاذ ڈی ڀوینى ټه ڈاننى غډڅه ته زنهایی ڈ٭نی ڈٕسٹڅّی واٌنى ټه ڈ٭ډوال تٍای تیاڊ 
هاڊ، آه، وای، آی، ته ته، ای ټاٖ، اڄهی، آٴٍین، ته ناچ نىا، اٴٕوْ، »ذ تیاڊ ڈی ٘ونى: قاالذ ٬ا٤ٵی و اقٕأا

 ٬ػیة)٘ځٵسا ،(تاٖ آڀاه)هاڊ: ڈطاڂ «.  …٘ځٵسا، ڈثاوا، ٔاټر، ته ؾٙڇ، تڅه، أسٱٵٍاهلل، ڈٍپ، آڈین، وٌوو و
( ټنڇ ڈی زكٕین ٌا زو)آٴٍین ،(نىه انػاچ ٌا ټاٌ این)ڈثاوا ،(أر  

 

یٻ ٘ثه غډڅه ڈكٕوب ڈی ٘وو.ڈناوا نیُ    

 ٌت٥ی اٴ٭اڄی هٕسنى ټه تٍای نٕثر واوڊ و خًیٍٴسن قاڄسی ته ټاٌ ڈی ٌونى .این اٴ٭اڂ ٬ثاٌزنى اَ :

 

أر .توو . ٘ى .ڀٙر. ڀٍویى. نواهى ٘ى .ڈی ٘وو .نډی ٘وو. نٙى .تا٘ى .نډی تا٘ى. نیٕر . 
ی ڈهسڅٳ ټه ڈنٵی یا ڈطثر اڈٍی یا نهی تا٘ى(نٙى .٘ىه أر . )وٌ ټڃ اٴ٭اڄی اَ این ٸثیڃ یه ٜوٌذ َڈاڊ ها  
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غای ٸیى وٌ غډڅه: هډان٥وٌ ټه ٸثال ا٘اٌه ٘ى ٸیى واتٕسه ته ٴ٭ڃ أر و و٨یٵه ی آڊ ڈٹیى ٔانسن ٴ٭ڃ ته 
َڈاڊ، ڈٽاڊ و .. أر و اٰڅة آنها وٌ غډڅه غای ضاتسی نىاٌنى. ٸیىهای َڈاڊ اٰڅة ٔایٍ اغُای غډڅه ٸٍاٌ ڈی 

نها خیٗ اَ ٴ٭ڃ غای ڈی ڀیٍنى.ڀیٍنى وڄی تیٙسٍین آ  

 

 

 

ز٭ٍیٳ  -ز٭ٍیٳ ٘ثه غډڅه -ٌوٖ خیىا ټٍوڊ ز٭ىاو غډڅه ها -نٽازی ڈهڇ وٌ ڈوٌو غډڅه  -ز٭ٍیٳ غډڅه 
 ڈناوا

 

ز٭ٍیٳ غډڅه: تا ٸٍاٌ واوڊ ټڅډه ها وٌ ټناٌ هڇ ٤وٌی ټه ڈػډو٬ه ای ڈن٥ٹی و ٔاَڈاڊ یاٴسه ٌا زٙٽیڃ وهنى و 
و اقٕأاذ ٌا تیاڊ ټننى، غډڅه ته وغوو ڈی آیى. انىیٙه ها ، نوأسه ها ، ٬وا٤ٳ  

 

 نٽسه : غډڅه ټوؾٽسٍین واقى ټالچ أر.

 

 نٽسه : اٜڅی زٍین ٸٕډر یٻ غډڅه ، ٴ٭ڃ آڊ ڈی تا٘ى. خٓ ڈی زواڊ ڀٵر غډڅه ی تىوڊ ٴ٭ڃ ڈ٭نی نىاٌو.

 

 نٽسه :اڀٍ غډڅه ای یٻ ټڅډه تا٘ى،آڊ ټڅډه قسډاً ٴ٭ڃ أر. ڈاننى:ٌٴسه اچ

 

ته ټاٌنانه ٌٴر.) غډڅه هٕر ؾوڊ ٴ٭ڃ واٌو( ویٍوَ اٴٙین  

 

(نىاٌو ٴ٭ڃ ؾوڊ نیٕر غډڅه)     ڈن ڀڃ ٌاته  

 

نٽسه : تایى وٌ نو٘سه هایډاڊ زٍزیة ؤسوٌی ٌا ٬ٌایر ټنیڇ. ی٭نی ټڅډه ها ٌا ته ٤وٌ ڈن٩ڇ تنویٕیڇ. ڈطالً نهاو 
ڈطاڂ زوغه ټنیى. وٌ اتسىای غډڅه و ٴ٭ڃ ٌا وٌ آنٍ غډڅه و ٴ٭ڃ ٌا وٌ آنٍ غډڅه و ... ته وو  



 

 تهډن ټساب نوو ٌا تٍوا٘ر ) زٍزیة ؤسوٌی ٬ٌایر ٘ىه أر(

 

 تاَ آڈى توی ڈاه ڈىٌٔه ) زٍزیة ؤسوٌی ٬ٌایر نٙىه أر(

 

 ٌوٖ خیىا ټٍوڊ غډڅه ها:

 

 ز٭ىاو غډڅه ها; ٘ثه غډڅه+ ٴ٭ڃ های قًٲ ٘ىه+ ٴ٭ڃ های ڈوغوو

 

 ز٭ٍیٳ ٘ثه غډڅه: ټڅډه یا ٬ثاٌزی ټه ٘ثیه ته غډڅه تووه و وٌ ٘ډاٌٖ ز٭ىاو غډڅه، یٻ غډڅه ته قٕاب ڈی آیى.

 

 نٽسه : ٘ثه غډڅه ته وو ٸٕډر اٜواذ و ڈناوا زٹٕیڇ ڈی ٘وو.

 

1- اٜواذ: ته ټڅډه هایی ڈی ڀوینى ټه تٍای یٽی اَ ٬وا٤ٳ انٕانی ته ټاٌ ڈی ٌونى. ڈطالً وٸسی تیډاٌی ڈی ڀویى:» 
تیاڊ ڈی ټنى.تا هډین یٻ ټڅډه هډه ی وٌو و ٌنع نوو ٌا « آه   

 

 نٽسه: ڈهڇ زٍین اٜواذ ٬ثاٌزنى اَ :) ته ته ! آه ! آٴٍین ! وٌیٱا ! نو٘ا ! اٴٕوْ ! آل ! وای ! ڈٍقثا ! (

 

 نٽسه : اٜواذ غانٙین غډڅه های ز٭ػّثی یا ٬ا٤ٵی هٕسنى.

 

2- ڈناوا:  هٍ ڀاه ت٭ى اَ قٍٲ نىا ڈاننى:) ای - یا - ایا - اڄٳ - نىا - ایّها ( أډی تیایى. ڈناوا ناڈیىه ڈی 
 ٘وو و زواڊ آڊ ٌا یٻ غډڅه ته قٕاب آوٌو.

 



  (غډڅه یٻ)  قاٴ٧ ای;   ڈاننى: قاٴ٩ا

 

غډڅه یٻ             

 

 ای     یاٌاڊ     تیاییى     زا تا هڇ تٍویڇ. ) ٔه غډڅه(

 

      قٍٲ نىا   ڈناوا  یٻ غډڅه   یٻ غډڅه

 

نٽسه: اَ ڈیاڊ قٍوٲ نىا ، ٴٹ٣ ) ای ( ڈی زوانى ته زنهایی یٻ ٘ثه غډڅه تا٘ى ته ٤ٍ٘ی ټه وٌ اوّڂ ٬ثاٌذ تا٘ى و 
 ت٭ى اَ آڊ وٌ ڈ٭نی ، ټڅډه های ټٕی یا ټٕی  ټه ا٠اٴه ٘وو.

 ڈاننى: ای ناچ تهسٍین ٍٔ آٰاَ  

 ای ټٕی ټه ناچ زو تهسٍین ٍٔ آٰاَ أر. 

 
 اټنوڊ این تیر اَ ؾنى غډڅه زٙٽیڃ ٘ىه أر؟

 تٍو ٘یٍ وٌنىه تاٖ ای وٰڃ

 ڈینىاَ نوو ٌا ؾو ٌوتاه ٘ڃ

 زوغه: تٍو /تاٖ/ڈینىاَ 3 ٴ٭ڃ

 ای)قٍٲ نىا( وٰڃ)ڈناوا( یٻ ٘ثه غډڅه

 خٓ وٌ ټڃ ټڃ ؾهاٌ غډڅه أر.

 اڄثسه ڈی زواڊ آڊ ٌا ٤ثٷ ٌات٥ه ای ټه تٍای ڈكأثه ی ز٭ىاو غډڅه ها توو ته این ٜوٌذ تیاڊ نډوو.

 ز٭ىاو غډڅه ها; ٘ثه غډڅه+ٴ٭ڃ های قًٲ ٘ىه+ٴ٭ڃ های ڈوغوو

)3(  +        )0(       +   )1(  ;      )4(        

  نه وٌ ټوه ٔثُی نه وٌ تاٮ ٘م



 ڈڅم تؤساڊ نوٌو و ڈٍوچ ڈڅم

زوغه: نه وٌ ټوه ٔثُی )ڈانى( نه وٌ تاٮ ٘م)ڈانى(ڈڅم تؤساڊ نوٌو و ڈٍوچ ڈڅم )نوٌونى( این 3 ٴ٭ڃ قًٲ 
 ٘ىه انى.

 ز٭ىاو غډڅه ها; ٘ثه غډڅه+ٴ٭ڃ های قًٲ ٘ىه+ٴ٭ڃ های ڈوغوو

)1(   +        )3(       +   )0(  ;      )4(        

 ناڊ نوو نوٌوڊ و نٕٙسن ته ټه ټډٍ ٌَّین تٕسن و ته نىڈر ایٕساوڊ

 زوغه: این ٬ثاٌذ ٴٹ٣ یٻ غډڅه أر ټه اڄثسّه ٴ٭ڃ آڊ هڇ قًٲ ٘ىه أر ٴ٭ڃ قًٲ ٘ىه )أر ( ڈی تا٘ى.

 ناڊ قوو نوٌوڊ و نٕسن تهسٍ أر اَ ټډٍ ٌَّین تٕسن و ته نىڈر ایٕساوڊ

نٽسه: ټڅډه هایی ڈاننى » نوٌوڊ /نٕٙسن/تٕسن/ایٕساوڊ« هډځی ڈٝىٌ هٕسنى ټه هنځاچ ٘ډاٌٖ ّغډڅه ته 
 قٕاب نډی آینى.

نٽسه: اڀٍ ت٭ى اَ ٴ٭ڃِ یٻ غډڅه )واو( یا )یا( ٸٍاٌ تځیٍو و ت٭ى اَ )واو( یا )یا( ټڅډه ای ویځٍ تیایى، آڊ ټڅډه ته 
 نووی نوو یٻ غډڅه ته قٕاب ڈی آیى.ڈاننى:

 او ٌٴر و نواهٍٖ ; او ٌٴر و نواهٍٖ )نیُ ٌٴر(

 او تځویى یا تهٍاچ;او تځویى یا تهٍاچ)تځویى؟(

 

 
 
 

 اٜوڂ نٙانه ڀًاٌی وٌ َتاڊ خأٌی

 

ڈن٩وٌ اَ نٙانه ڀًاٌی ته ټاٌتٍوڊ ٬الڈر ها و نٙانه هایی أر ټه تٍای ؤٌر ٴهډیىه ٘ىڊ غډالذ وٌ نو٘سه 
ی ٘وو. ته ټاٌ تٍوه ڈ  

 

 1. ویٍڀوڂ )،(

 وتٍڀوڂ نٙانه ڈٽطی ټوزاه أر. ڈواٌو أسٵاوه:
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 اڄٳ: وٌ تین ٬ثاٌذ های ٰیٍ ڈٕسٹڃ ټه تاهڇ وٌ قٽڇ یٻ غډڅه ټاڈڃ ڈی تا٘ى:

 آڊ ٌا ټه قٕاب خاٺ أر، اَ ڈكأثه ؾه تاٺ أر. 

 ب: تٍای زو٠یف وٌ ڈوٌو یٻ ټڅډه:

ػٍی ٸډٍی ته ونیا آڈى. ه 329ٴٍوؤی، قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ، وٌ ٔاڂ   

 ظ: وٌ ڈوٌوی ټه ؾنى ټڅډه واٌای أناو واقىی تا٘ى:

 ٬څی، قٕن، و اقډى خٍٕاڊ او توونى. 

 و: وٌ آوٌْ واوڊ:

 زهٍاڊ، ٘هٍیاٌ، ڈیىاڊ اڈاچ. 

 

 2. نٹ٥ه ویٍڀوڂ )؛(

نی ته یٽىیځٍ اڄٳ: تٍای غىا ټٍوڊ غډڅه ها و ٬ثاٌذ های ڈس٭ىو یٻ ټالچ ٤والنی ټه ته ٨اهٍ ڈٕسٹڃ اڈا وٌ ڈ٭
 واتٕسه و ڈٍتو٢ ڈی تا٘نى:

 ٴٍیة و٘ډن ڈهوٌ و ٍٰوٌ ڈىاـ ڈهٍ؛ ټه این، واچ ٌَٶ نهاوه أر. 

ب: وٌ غډڅه های زو٠یكی، خیٗ اَ ټڅډازی ؾوڊ اڈا، َیٍا، ؾٍا ټه، ی٭نی، ته ٬ثاٌذ ویځٍ، تٍای ڈطاڂ و ڈاننى آنها؛ 
 ته ٢ٍ٘ آنٽه غډڅه خیٗ اَ آڊ ٤والنی تا٘ى. 

  ؿځاه نډی زواننى آٌاڈٗ تهٗ ٌواڊ انٕاڊ تا٘نى؛ ؾٍا ټه زنها تا یاو نىا وڂ ها آٌاڈٗ ڈی یاتنى.ڈاڂ و غاه هی

 

 3. نٹ٥ه ).(

 اڄٳ: وٌ خایاڊ غډڅه های ټاڈڃ نثٍی:

٘هیى ٘ى. ٬525ین اڄٹ١اه، ٬اٌٲ تٌُپ ایٍاڊ، وٌ ٔاڂ   

 ب: ت٭ى اَ قٍوٲ انسٝاٌی:



ٶ.چ. 322ٔاڂ   

 ظ: ت٭ى اَ ٘ډاٌه ٌویٳ:

هىٲ .2. ٠ٌایر 1  

 

 4. وو نٹ٥ه ):(

:اڄٳ: خی اَ نٹڃ و ٸوڂ ڈٕسٹیڇ  

"ویځٍ هیؿوٸر ته آڊ نانه تٍنډی ڀٍوچ."ٴٍَاو ڀٵر:   

 ب: خیٗ اَ تیاڊ زٵٝیڃ ڈ٥څثی ټه ٸثال نالضه ای اَ آڊ ڀٵسه ٘ىه أر:

 آڊ ٔاڂ تٍا ڈن ٔاڂ نوتی توو: وٌ آَڈوڊ ٍٔأٍی وانٙځاه ها خًیٍٴسه ٘ىه تووچ. 

ڈ٭نی اٖ وٌ تٍاتٍٖ نو٘سه ٘ىه تا٘ى: ظ: ت٭ى اَ واِه ای ټه  

 ٜیٳ: زاتٕساڊ

 و: ت٭ى اَ قٍوٲ اتػى تٍای أسٵاوه اَ زٍزیة:

 اڄٳ: ڈوٌو یٻ

 ب: ڈوٌو وو

 

 5. ڀیوڈه )" "( 

اتن نٙانه تٍای آٰاَ و خایاڊ ٔهن ټٕی ٰیٍ اَ نویٕنىه أر؛ یا تٍای ڈٙهٛ زٍ ټٍوڊ و تٍغٕسه نٙاڊ واوڊ 
ی ٌوو. ټڅډه یا ا٥ٜالقی ناٚ ته ټاٌ ڈ  

 

 6. نٙانه ٔواڂ )؟(

 اڄٳ: تٍای نٙاڊ واوڊ خٍٔٗ. 



 ته ؾه ڈی انىیٙی؟

:ب: تٍای نٙاڊ واو زٍویى و اتهاچ، وٌ وانڃ خٍانسُ ته ټاٌ ڈی ٌوو  

 ٤ثٷ آڈاٌ ٰیٍ ٌٔډی، غډ٭یر زهٍاڊ اَ ڈٍَ وه ڈیڅیوڊ نٵٍ )؟( ڀً٘سه أر. 

 

 7. نٙاڊ ز٭ػة )!(

، "ز٭ػة"ىه یٽی اَ قاالذ ناٚ و ٘ىیى ٬ا٤ٵی یا نٵٕانی أر؛ اَ ٸثیڃ: وٌ خایاڊ غډڅه هایی ڈی آیى ټه تیاڊ ټنن
و...  "آٌَو"، "قٍٕذ"، "زهىیى"  

 ؾه ٬ػة! ٬ػة آوچ ٌیاټاٌی! 

 وای تٍ ڈن! 

 آهٕسه! 

 

 8. ن٣ ٴاٜڅه )-(

 اڄٳ: تٍای غىا ټٍوڊ ٬ثاٌذ های زو٠یكی.

ه.ٶ. ته ونیا آڈى.  329وٌ ٔاڂ  -قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ-ٴٍوؤی   

 ب: تٍای نٙاڊ ڈٽاڄډه:

اڄو!  -  

تڅه، تٵٍڈاییى!  -  

ٔالچ -  

 ظ: ته غای قٍٲ ا٠اٴه زا و ته تین زاٌیم ها، ا٬ىاو و ټڅډاذ:

  1340 - 1350وهه 

ڈٙهى-ٸ٥اٌ زهٍاڊ  



 

 9. ٔه نٹ٥ه )...(

.ٌوو ڈی ټاٌ ته ها اٴساوڀی یا و  تٍای نٙاڊ واوڊ ټڅډاذ و یا ٬ثاٌاذ غډڅه های ڈكًوٲ  

توو ټه اَ اواڈه این ٘یوه ٍٜٲ ن٩ٍ ټٍوچ.  ...ته این وڄیڃ  

.ڈیاَاٌ ڈوٌی ټه..  

 

 10. ٔساٌه )*(

 اَ این نٙانه تٍای: اٌغا٪ واوڊ ته َیٍنویٓ أسٵاوه ڈی ٘وو.

 

 11. خٍانسُ یا وو هالڂ ) (

:ته ټاٌ ڈی ٌوو و یا تٍای زو٠یف تیٙسٍ ټالچ "ی٭نی"و "یا"اڄٳ: ته ڈ٭نی   

ن( ٌا تایى ته وٸر نوانى.٘اهٽاٌ ن٩اڈی ڀنػوی )نٍٕو و٘یٍی  

 ب: وٸسی ټه نویٕنىه تهواهى آڀاهیهای تیٙسٍ )ا٤ال٬اذ زٽډیڅی( ته نواننىه ٠ٍ٬ه ټنى. 

  .تا٘ى ڈی نطٍ ن٩یٍ ټڇ أساو( ٶ.ه 470-385) تیهٹی  اتواڄٵ١ڃ

 

 12. ٸالب =  >

و وٌ تین ٸالب ٸٍاٌ ڈی تٍای زٝكیف ڈسوڊ ټهن، اڄكاٶ اقسډاڄی ټه اَ نٕهه تىڂ ها و اَ ٔوی ڈٝكف ا٠اٴه ڈی ٘و
 ڀیٍو:

 و این =ٌاه ڈٕڅډانی> ٌاه نىای زؤر. 

 



ڀیوی، انسٙاٌاذ: ڈٍټُ _اقډى#ته ٸڅڇ وټسٍ  "ٴأٌی_نځاٌٖ_و_َتاڊ"#ټساب  48زا  36نالٜه ای اَ ٜٵكاذ 
 زكٹیٷ و زؤ٭ه ٬څوچ

 ٴٍهنٿ  اوتیاذ ؤسوٌ َتاڊ ٴأٌی

 
👇 

 

 انوا٪ أڇ

 أڇ ڈٙسٷ

 أڇ غاڈى

 أڇ ناٚ

 أڇ ٬اچ

 أڇ ٔاوه

 أڇ ڈٍټّة

 أڇ نٽٍه

 أڇ ڈ٭ٍٴه

 أڇ ڈٵٍو

 أڇ غډ٫

 أڇ ياذ

 أڇ ڈ٭نی

 أڇ ڈٝىٌ

 نٹٗ هاى أڇ

 نهاو



 . ڈٕٔنى

 ڈٵ٭وڂ

 . ڈٔسَډِّڇ )ڈٵ٭وڂ تا وا٥ٔه(

 ٸیى

 . تٓىٓڂ

 . ڈ١اٲٌ اڄیه

 ڈناوا

 وٜٵی

 

 

 انوا٪ أڇ

ى ناڈیىڊ ڈوغوواذ ته ټاٌ ڈى ٌوو. تٍا ;َڈاڊ ناّٜى ٌا نٙاڊ نډى وهى ;أڇ ټڅډه اى أر ټه ڈ٭نى ڈٕسٹڃ واٌو  

 ڀٍوه أډى ; أڇ + واتٕسه. 

 

 ڀٍوه أډى وو ڀونه أر: 

 ڈوٜوٲ + ٜٵر 

 ڈ١اٲ + ڈ١اٲٌ اڄیه. 

 

 أڇ ڈٙسٷ

 أډى أر ټه وٌ ٔانر آڊ، تن ٴ٭ڃ وغوو وا٘سه تا٘ى. 

 . ڈطاڂ :) تن ڈ١اٌ٪ +ٖ; آٌاڈٗ( 



« ڈن ته تٍټر این خیاچ نىاونى، آٌاڈٗ یاٴسڇ.»  

 

غاڈى أڇ  

 أډی أر ټه وٌ ٔانسډانٗ تن ٴ٭ڃ نثا٘ى. 

 ڈطاڂ:ڀالب/ټساب/ٌنٕاٌ 

 

 أڇ ناٚ

 أډی ټه تٍ ٴٍو یااٴٍاوی ناٚ و ڈ٭ین والڄر ڈیٽنى. 

 ڈطاڂ:ڈىیسٍانه/نٌُ 

 

 أڇ ٬اچ

 أډی ټه ٘اڈڃ هډه ڀٍوه هډػنٓ تا٘ى. 

 ڈطاڂ:وٌیا 

 

 أڇ ٔاوه

 أډى أر ټه واٌاى تیٗ اَ یٻ غُء ڈ٭ناواٌ نثا٘ى. 

 ڈطاڂ:ٸڅڇ/ ټساب 

 

 أڇ ڈٍټّة

 أډى أر ټه وٌ ٬ین تٍنوٌواٌى اَ ڈٵهوچ واقى، واٌاى تیٗ اَ یٻ غُء تا٘ى، 

 ڈطاڂ: ٌوَڀاٌ، ٌوَناڈه، ٸڅډىاڊ، ڀٍیه 



 

 أڇ نٽٍه

 أډى أر ټه نُو ڈها٤ة، تٍ ٴٍوى ناڈ٭یّن اَ یٻ غنٓ والڄر ټنى. 

 ڈطاڂ:ڈٍوی ټساب ڈی نوانى. 

 

 أڇ ڈ٭ٍٴه

نُو ڈها٤ة نٙانځٍ ٴٍو یا ڈٵهوڈی ڈ٭یّن اَ یٻ غنٓ تا٘ى. أډی أر ټه   

 ڈطاڂ:خیاڈثٍ ٸٍآڊ زالوذ ڈی ٴٍڈوو. 

 ڈ٭ډوال أڇ نٽٍه ٬الڈر نىاٌو و آڊ ٌا اَ ڈ٭نى تایى ٘نانر. 

 

 أڇ ڈٵٍو

 أډی أر ټه تٍ یٻ ڈوغوو یا ڈٵهوچ والڄر ټنى. 

 ڈطاڂ:وٌْ/ټساب 

 

 أڇ غډ٫

و والڄر ټنى و هڇ واٌاى نٙانه غډ٫ )ها ـ اڊ( تا٘ى. أډی أر ټه هڇ تٍ تیٗ اَ یٻ ڈوغو  

 ڈطاڂ:وٌوْ/ټساتها 

 

ڀاهی أڇ غډ٫ أډى أر ټه تٍ واقىى والڄر واٌو ټه آڊ واقى تیٗ اَ یٻ ٴٍو یا ٘ىء ٌا ٘اڈڃ ڈى ٘وو. أڇ 
 غډ٫ واٌاى نٙانه غډ٫ نیٕر. 

 ڈطاڂ: ٌڈه، ڄٙٽٍ، ڈٍوچ 



 أڇ غډ٫ ڈى زوانى غډ٫ تٕسه ٘وو. 

 

 أڇ ياذ

 أډی ټه ت٥وٌ ڈٕسٹڃ ڈٵهوڈی ناٌظ اَ يهن وا٘سه تا٘ى و ٸاتڃ ڄډٓ تا٘ى. 

 ڈطاڂ :نانه/ ڈیُ 

 

 أڇ ڈ٭نی

 أډی ټه ته ٤وٌ ڈٕسٹڃ وٌ ناٌظ اَ يهن وغوو نىاٌو و وغوو آڊ واتٕسه ته ڈٵهوچ ویځٍیٕر. 

 ڈطاڂ:اوب/هوٖ 

 

 أڇ ڈٝىٌ

آڊ ټه نوو واٌاى ٬الڈر ڈٝىٌ تا٘ى.  أډى أر ټه قاٜڃ و نسیػه ڈ٭ناى ڈٝىٌ ٌا نٙاڊ ڈى وهى، تى  

 ڈطاڂ:وانٗ/ٔسایٗ 

 

هډؿوڊ: ٘اوى )نسیػه  ;قاٜڃ ڈٝىٌ هډاڊ أڇ ڈٝىٌ أر، ڈنسها ٔانسى ناٚ اَ آڊ، ی٭نى: أڇ یا ٜٵر + ى
 ٘او تووڊ(، ڈٍٓوى )نسیػه ڈٍٓو تووڊ(. 

 

 ویځٍ ٔانر هاى ڈٙهوٌ أڇ ڈٝىٌ اَ این ٸٍاٌنى: 

 

. تن ڈ١اٌ٪ + ـِ ٖ: وانٗ. 1  

. تن ڈ١اٌ٪ + هاى ٰیٍ ڈڅٵو٦: ڀٍیه. 2  



. تن ڈا٠ى + آٌ: ڀٵساٌ. 3  

. تن ڈ١اٌ٪ + آڊ: قناتنىاڊ. 4  

. أڇ + آڊ: ؾٍاٰاڊ. 5  

. تن ڈ١اٌ٪: وو. 6  

. تن ڈا٠ى + و + تن ڈ١اٌ٪: ڀٵسځو. 7  

 

 نٹٗ هاى أڇ

 

( تٌٍٔى ڈى Sxatnyنٹِٗ أڇ ی٭نى و٨یٵه اى ټه أڇ وٌ غډڅه تٍ ٬هىه واٌو. این و٨یٵه وٌ وانٗ نكو )
( ټه ٍٜٴاً نو٪ ټڅډه ٌا تٌٍٔى ڈى ټنى. yrolorprox٘وو، وٌ ڈٹاتڃ وانٗ ٍٜٲ یا زٽواِ٘نأى )  

 نٹٗ هاى ڀوناڀوڊ أڇ اَ این ٸٍاٌنى: 

 

 نهاو

 أډى ټه ٴ٭ڃ ته آڊ نٕثر واوه ڈى ٘وو: 

 اڄٳ. ټننىه ټاٌ )ٴا٬ڃ(:ڈكډى آڈى. 

 ب. خًیٍنىه ټاٌ )نایة ٴا٬ڃ(: ڈاه ویىه ٘ى. 

 ظ. واٌاى ٜٵر یا قاڄسى )ڈٕنىٌاڄیه( :٬څی تا هوٖ أر. 

 

 . ڈٕٔنى

 أډى ټه تا ٴ٭ڃ ٌت٥ى ته نهاو نٕثر واوه ڈى ٘وو. 

 ڈطاڂ :نٍأاڊ أساڊ أر. 



 

 ڈٵ٭وڂ

 أډى ټه ٴ٭ڃ تٍ آڊ واٸ٫ ٘وو: 

 ڈطاڂ :ٔ٭یى ٌا ویىچ. 

ٌا ڈى آیى. زنها اٴ٭اڂ ڈس٭ىّى، ڈٵ٭وڂ ڈى خًیٍنى. ڈٵ٭وڂ ڈ٭ډوال خیٗ اَ قٍٲ نٙانه   

 

 . ڈٔسَډِّڇ )ڈٵ٭وڂ تا وا٥ٔه(

 أډى ټه ته ؤیڅه قٍٲ ا٠اٴه، ڈ٭نى ٴ٭ڃ ٌا وٌ غډڅه زٽډیڃ ټنى. 

 ڈطاڂ :٬څی زٽاڄیٵٗ ٌا وٌ ټالْ تا نووټاٌ وٌ وٴسٍٖ نو٘ر. 

 هڇ ٴ٭ڃ ڈس٭ىّى ؾنین ڈٵ٭وڄى ٌا ڈى خًیٍو و هڇ ٴ٭ڃ الَچ. 

 

این ٸثیڅنى: َڈاڊ، ڈٽاڊ، ٍٰٞ و ڈن٩وٌ، اتُاٌ، و ؾځونځى وٸو٪  وغوه ڈ٭انىِ ٴ٭ڃ ټه تا ڈسډّڇ زٽډیڃ ڈى ٘ونى، اَ
 ٴ٭ڃ. 

 

 قٍوٲ ا٠اٴه ڈٙهوٌ : اَ،ته، تا، وٌ، تٍاى، تٍ. 

 

 ٸیى

 أڇ یا ڀٍوه أډى ټه تىوڊ وا٥ٔه قٍٲ ا٠اٴه، ٌاغ٫ ته ٴ٭ڃ و ڀاه ٰیٍِ ٴ٭ڃ زو٠یف وهى: 

 

  "وٌ هډاڊ وٸایٷ اوڂ یٽىیځٍ ٌا ٘نانسیڇ."ڈطاڂ :

 



ر ڈاننى ڈطاڂ ٘اڈڃ قٍٲ ا٠اٴه و ڈسډڇ تا٘ى. ٸیى ڈډٽن أ  

 

 . تٓىٓڂ

 أډى ټه خیٗ یا خٓ اَ أڇ ویځٍ ڈى آیى زا آڊ ٌا تهسٍ تٙنأانى، ڈطال ڄٹة، ڈٹاچ، یا خیٙه اٖ ٌا تیاڊ ټنى: 

« خىٌچ ...ته خٙسوانه اتو٤اڄة، تٌُپِ ٍَٔڈینِ ت٥ٓكا، وٌ تٍاتٍ ٤وٴاڊ ٸاڈر ٌأر ڈى ټٍو.»ڈطاڂ:  

 

ىڂ آڊ ٌا ڈى ٘نأانى، ڈثىٓڂٌ ڈنه ناچ واٌو. ڈثىٓڂٌ ڈنه ڈٍٔاوِ اٜڅى أر، ڀٍ ؾه ڀاه خٓ اَ تىڂ ٸٍاٌ ټڅډه اى ټه ت
 ڈى ڀیٍو. 

 

 . ڈ١اٲٌ اڄیه

 أډى ټه ته أڇ ویځٍ ڈى خیونىو زا ڈٵهوڈى اَ این ٸثیڃ ٌا ته آڊ تیٵُایى: 

 

اٚ )ټسابِ وٌْ(، زو٠یف )ټسابِ ڈٽأة(، ڈڅٽیّر )ټسابِ قٕین(، زٙثیه )ټساب ڀڃ(، أس٭اٌه )ټسابِ غىایى(، انسٝ
بِ ٌَ(، ٴٍَنىى )ڈكډّىِ َټٍیّا(.تیاڊ غنٓ )ټسا  

 أډى ټه خیٗ اَ ڈ١اٲٌ اڄیه ٸٍا

 ڈالٺ هڇ نانواوه تووڊ وٌ ٴأٌی تن ڈا٠ی و ڈ١اٌ٪ أر .

. هٕسنى نانواوه هڇ هڇ تا تا٘نى  ټڅډه هایی ټه تن ڈا٠ی و ڈ١اٌ٪ یٽٕانی وا٘سه  

 ڈاننى :

وانا و نٽسه واڊ -وانٙډنى  -ا وان -وانٗ   

 نٽسه :

 ت٭١ی اَ هڇ نانواوه ها وٌَتاڊ ٴأٌی تن ٴ٭څی نىاٌنى .



 ڈاننى :

و ڀڃ ٌل -ڀڅنوٖ  -ڀڅىاڊ  -ڀڃ نو  -ڀڅٕساڊ  -ڀڃ َاٌ   

هنٍی و تاهنٍ -هنٍ وؤر  -هنٍڈنى  -هنٍوٌ   

 تن ٴ٭ڃ :

ٌا تیاڊ ټنى تن ٴ٭ڃ ڀوینى .هٍٴ٭ڃ واٌای  ته غُو ضاتر و اٜڅی ٴ٭ڃ ټه ڈٵهوچ انػاچ ټاٌ یا ٌوی واوڊ قاڄسی
 ووٌیٙه یا تن أر ټه ٬ثاٌزنى اَ :

 تن ڈا٠ی :

تٍای خیىا ټٍوڊ تن ڈا٠ی تایى زٝوٌ ټنیڇ ټه آڊ ٴ٭ڃ ویٍوَ انػاچ ٘ىه أر .ٔدٓ ٘نأه ٌا اَ آنٍ آڊ ٴ٭ڃ 
 قًٲ ڈی ټنیڇ و ته تاٸی ڈانىه ی ټڅډه تن ڈا٠ی ڈی ڀوینى :

( ڈا٠ی تن  ) ٌٴر ____. ټنیڇ ڈی قًٲ ٌا چ.)  ٌٴسڇ وَویٍ ڈن __________ڈی ٌوی   

َو ) تن ڈا٠ی ( _____  ( ټینڇ ڈی قًٲ ٌا چ)  َوچ ٌا ٬څی ویٍوَ ڈن _______ڈی َنی  

 تن ڈ١اٌ٪ :

تٍای خیىا ټٍوڊ تن ڈ١اٌ٪ آڊ ٴ٭ڃ ٌا ته ٜوٌذ اڈٍی یا ؤسوٌی تیاڊ ڈی ټینڇ ٔدٓ قٍٲ ) ب ( ٌا اَ اتسىا تٍ ڈی 
ه تاٸی ڈی ڈانى تن ڈ١اٌ٪ ڈی ڀوینى.واٌیڇ . ته آڊ ؾ  

تهواڊ ) ب ٌا قًٲ ڈی ټینڇ ( نواڊ ) تن ڈ١اٌ٪ ( _____ڈی نواننى   

( ڈ١اٌ٪ تن)  ڀو  تځو ) ب ٌا قًٲ ڈی ټینڇ ( ________ڈی ڀوینى   

 ٔانسډاڊ ٴ٭ڃ

چ اٜڅی ٴ٭ڃ ٔاوه :ٴ٭څی أر ټه اَ یٻ غُءزٙٽیڃ ٘ىه تا٘ى ی٭نی ته وڄیڃ هډٍاه ٘ىڊ تا ټڅډه ای ویځٍ ڈٵهو
 آڊ ٬وٞ نٙىه تا٘ى .

 ڈطاڂ :ڈٙر ڈی َنى )َوڊ (       زنه ڈی َنى )َوڊ(   نانه ڈی ٔاَنى )ٔانسن (   ناڊ ڈی نوٌو )نوٌوڊ(

  

 



 ٴ٭ڃ ڈٍټة:

 ٴ٭څی أر ټه اَ هډٍاهی یٻ ٴ٭ڃ تاټڅډه ای ویځٍ ته وغوو ڈی آیى وڈ٭نی زاَه ای ٌاوٌ يهن زىا٬ی ڈی ټنى .

٭نه ڈی َنى ،ؾانه ڈی َنى ، الٲ ڈی َنى ڈطاڂ : نٷ ڈی َنى ،َوٌَو ،٤  

 آڀاه ڈی ٔاَو ،تا نثٍ ڈی ٔاَو 

 ٰٝه ڈی نوٌو ٔوڀنى ڈی نوٌو ،ٰڇ ڈی نوٌو ،ٸٕڇ ڈی نوٌو 

 ا٘اٌه ڈی ټنى ،ټٙٳ ڈی ټنى ،ټو٘ٗ ڈی ټنى ،ننىه ڈی ټنى

  

 

 ٌوٖ زٙهیٛ ٴ٭ڃ ٔاوه اَ ڈٍټة : 

ب( ڈاوٌ ته ٴٍَنىٖ ًٰا واو.      اڄٳ ( اقٕاْ نو٘اینىی ته ڈن ؤر واو .                  

تٍای زٙهیٛ نو٪ ٴ٭ڃ ها وٌووغډڅه ی تاال قٍٲ )ٌا( ٌا وٌ ڈیاڊ ٴ٭ڃ ها ٸٍاٌ ڈی وهیڇ . -1  

 اڄٳ : اقٕاْ نو٘اینىی ته ڈن ؤر ٌا واو .                      ب( ڈاوٌ ته ٴٍَنىٖ ًٰاٌا واو.

٭ڃ ڈٍټة أر .غډڅه ی اوڂ تا ا٠اٴه ټٍوڊ )ٌا( تی ڈ٭نی ڈی ٘وو ،خٓ ٴ  

 غډڅه ی ووچ تا ا٠اٴه ټٍوڊ )ٌا ( ڈ٭نای نووٌا قٵ٧ ڈی ټنى ،خٓ ٴ٭ڃ ٔاوه أر .

تٍای زٙهیٛ ٴ٭ڃ های ڈٍټة اَ ٔاوه یٻ ٌوٖ ویځٍ هڇ وغوو واٌو . -2  

 اڄٳ :٬څی ټاٌ ټٍو .                         ب: ٬څی اڈانر ٌا وٌیاٴر ټٍو .

( ا٠اٴه ټنیڇ ،غډڅه زٱییٍ نډی ټنى.اڀٍ ته غډڅه ی اوڂ )ها ( یا )ی نٽٍه   

خٓ ٴ٭ڃ ٔاوه أر . --------٬څی ټاٌها ټٍو .              یا         ٬څی ټاٌی ټٍو .   

 اڈا اڀٍ ته غډڅه ووچ ا٠اٴه ټنیڇ تی ڈ٭نی ڈی ٘وو .

 ٬څی اڈانر ٌا وٌیاٴر ها ټٍو .                     ٬څی اڈانر ٌا وٌیاٴسی ټٍو .)ٴ٭ڃ ڈٍټة (



ډڅه: ته ڀٍوهی اَ ټڅډاذ ڈی ڀوینى ټه ڈاننى غډڅه ته زنهایی ڈ٭نی ڈٕسٹڅّی واٌنى ټه ڈ٭ډوال تٍای تیاڊ ٘ثه غ
هاڊ، آه، وای، آی، ته ته، ای ټاٖ، اڄهی، آٴٍین، ته ناچ نىا، اٴٕوْ، »قاالذ ٬ا٤ٵی و اقٕأاذ تیاڊ ڈی ٘ونى: 

 ٬ػیة)٘ځٵسا ،(تاٖ آڀاه)هاڊ: ڈطاڂ «.  …و و٘ځٵسا، ڈثاوا، ٔاټر، ته ؾٙڇ، تڅه، أسٱٵٍاهلل، ڈٍپ، آڈین، وٌو
( ټنڇ ڈی زكٕین ٌا زو)آٴٍین ،(نىه انػاچ ٌا ټاٌ این)ڈثاوا ،(أر  

 

ڈناوا نیُ یٻ ٘ثه غډڅه ڈكٕوب ڈی ٘وو.   

 ٌت٥ی اٴ٭اڄی هٕسنى ټه تٍای نٕثر واوڊ و خًیٍٴسن قاڄسی ته ټاٌ ڈی ٌونى .این اٴ٭اڂ ٬ثاٌزنى اَ :

 

یى. نواهى ٘ى .ڈی ٘وو .نډی ٘وو. نٙى .تا٘ى .نډی تا٘ى. نیٕر . أر .توو . ٘ى .ڀٙر. ڀٍو
 نٙى .٘ىه أر . )وٌ ټڃ اٴ٭اڄی اَ این ٸثیڃ یه ٜوٌذ َڈاڊ های ڈهسڅٳ ټه ڈنٵی یا ڈطثر اڈٍی یا نهی تا٘ى(

 

  

 

 اڀٍ وٌ غډڅه ی ٘ډا یٽی اَ این ٴ٭ڃ ها یا نانواوه ی اناڊ تا٘ى وٌ آڊ غډڅه ته ونثاڂ ڈٕنى هڇ تځٍویى

 

 ڈطال وٌ غډڅه ی َیٍ:

 

 وانٗ اڈوَاڊ قا٠ٍ توونى.

 

 توونى:ٴ٭ڃ ٌت٥ی یا أناوی

 

 قا٠ٍ:ڈٕنى

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



 

  

 

 یا وٌ غډڅه ی :

 

 هو٘نٿ ته ناٍٜ زٹڅة نُو وؤسانٗ ٠ای٫ ٘ى.

 

 ٘ى:ٴ٭ڃ ٌت٥ی یا أناوی

 

 ٠ای٫:ڈٕنى

 

  

 

 یا:

 

  

 

 این ټاٌڀٍ ټو٘ا أر

 

 ټو٘ا:ڈٕنى



 

 أر:ٴ٭ڃ أناوی

 

  

 

 او زنثڃ نیٕر:

 

 زنثڃ:ڈٕنى

 

 نیٕر:ٴ٭ڃ أناوی

 

  

 

  

 

 تٍای خیىا ټٍوڊ ڈٕنى هڇ اَ ٌوٖ َیٍ أسٵاوه ټنیى:

 

 ؾه ٤وٌ /ؾه غوٌ/ؾځونه+ ٴ٭ڃ أناوی؟; خیىا ٘ىڊ ڈٕنى

 

 ڈطال:



 

 هو٘نٿ ٠ای٫ ٘ى

 

 ؾه ٤وٌ ٘ى؟ غواب: ٠ای٫ )ڈٕنى(

 

  

 

  

 

تىهى ویځٍ ٴ٭ڃ أناوی  وٸر ټنیى اڀٍ ٴ٭ڃ های أناوی)توو.أر .نٕیر...( ڈ٭نای )وغوو وا٘سن (
 نیٕر

 

 ڈطال:

 

 ڈٍیڇ وٌ ټالْ أر.)أر;وغوو واٌو(

 

 این غډڅه ڈٕنى نىاٌو

 

  

 

  



 

 اڀٍ ٴ٭ڃ )٘ى( ڈ٭نای )ٌٴسن( تىهى أناوی نیٕر:

 

 ڈطال:

 

 ڈٍو ڀٵر ته نُ ٴٍو٘اڊ ڈی ٘وچ ); ڈی ٌوچ(

 

 این غډڅه ڈٕنى نىاٌو

 

  

 

ٕسػو ټٍوڊ تىهى ( تاَ أناوی نیٕر:اڀٍ ٴ٭ڃ های )ڀٙر /ڀٍویى( ڈ٭نای ؾٍنیىڊ و یا غ  

 

 ڈطال:

 

 نوٌ٘یى ته ووٌ َڈین ڈی ڀٍوو);ڈی ؾٍنى(

 

 این غډڅه ڈٕنى نىاٌو.

 

 یا :



 

 هډایوڊ ونثاڂ ټساتٗ ڀٙر);غٕسػو ټٍو(

 

 این غډڅه ڈٕنى نىاٌو.

 

  

 

  

 

 ایا ڈی زوانیى ته این ٔواڂ خأم وهیى؟

 

 وٌ غډالذ َیٍ ټىاچ ڈٕنى و ٴ٭ڃ ٌت٥ی واٌو؟

 

  

 

ٳ.خٍوانه ته ووٌ ڀڃ ڀٙراڄ  

 

 ب. نىا توو و ڀٍوتاو

 

 ظ. نوٌ٘یى ٌو٘ن ڀٙر



 

 و. وٌ ټیٳ ٘ډا نوٌاټی نیٕر

ٜٵر -3  

 

ز٭ٍیٳ: ٜٵر، ټڅډه ای أر ټه قاڄر و ؾځونځی أډی ٌا اَٸثیڃ ٌنٿ، ٘ٽڃ، انىاَه، ڈُه، غنٓ، نٕثر و اڈطاڂ آڊ 
 -وٌاین ڈطاڄها ته ټڅډه های اوڂ )ڈٍو وٌنر زنوڈنى. -وانٗ آڈوَزنثڃ -تیاڊ ڈی ټنى. ڈاننى: ڈٍو ټوؾٻ

زنوڈنى( ٜٵر ڀٵسه ڈی  -زنثڃ -وٌنر( ڈوٜوٲ ڀٵسه ڈی ٘وو و ته ټڅډه های ووچ )ټوؾٻ -وانٗ آڈوَ
٘وو. اٰڅة ٜٵر ٌا ت٭ى اَ ڈوٜوٲ ڈی آوٌنى و ته نىٌذ ازٵاٶ ڈی اٴسى ټه ٜٵر ٌا خیٗ اَ ڈوٜوٲ تیاوٌنى. 

و ڈوٜوٲ یٻ ٴ٭ڃ ٸٍاٌ ڈی ڀیٍو. ڈاننى: او ونسٍی أر وانا. ڈاننى: هو٘نٿ نوب خٍٕی أر. ڀاه تین ٜٵر 
َڈانی ته ڈوٜوٲ و َڈانی ته  "ی"نٽٍه تا ٜٵر و ڈوٜوٲ هډٍاه ڈی ڀٍوو ټه این "ی"ڀاهی ازٵاٶ ڈی اٴسى ټه 

غواڊ  -ٸٝه ای ٘یٍین. یا: وأساڊ وڄدًیٍی -غوانی وڄیٍ -ٜٵر ڈسٝڃ ڈیځٍوو. ڈاننى: وأسانی وڄدًیٍ
ینی.ٸٝه ٘یٍ -وڄیٍی  

 

ته آنٍ ڈوٜوٲ ڈی وهنى و ٔدٓ ٜٵر  "ټٍٕه ای": وٌ ڈوٸ٫ اٴُووڊ ڈوٜوٲ ته ٜٵر وٌ وٸر نوانىڊ، 1نٽسه
َڊ وانا و... وڄی ڀاه ته أډهایی تٍ ڈی نوٌیڇ ټه ټه وٌ آنٍ آنها  -ٌا ته آڊ ڈی اٴُاینى. ڈاننى: ؾٙڇ ٔیاه

ته آنٍ اینځونه أډها ڈی  "ی"اتسىا قٍٲ أر و این وو قٍٲ ټٍٕه خًیٍ نیٕسنى وٌ این ٜوٌذ  "و"یا  "اڄٳ"
ٌوی َیثا. -ڈوی ٔیاه -اٴُاییڇ و ٔدٓ ٜٵر ٌا ڈی آوٌیڇ. ڈاننى: نىای تهٙنىه  

 

ڀاه یٻ أڇ ڈډٽن أر ؾنى ٜٵر وا٘سه تا٘ى ټه هنځاچ تیاڊ ٜٵسها تٍای ؾنین ڈوٜوٴی یا تایى ټٍٕه  -2نٽسه
سها خٙر ٍٔ هڇ آوٌوه ٘ونى. ڈاننى: وؤر ٬ُیُ ٜٵ "و"ٌا ته آنٍ هٍ ٜٵر ا٠اٴه ټنیڇ یا تٽډٻ قٍٲ ٌت٣ 

 نوب تا ڈكثر ڈن. یا: وؤر ٬ُیُ و نوب و تا ڈكثر ڈن.

 

  

 



 اَ ٌا نوو وٜٵی وڈ٭نی قاڄر ویځٍ ￼ڀاهی اینٹىٌ این ٜٵسها غانٙین ڈوٜوٲ نوو ٘ىه انى ټه  -4نٽسه
 -ٴٍڈانىاٌ -ڈاڄٻ -٘ناْانسٍ -نویٕنىه: ڈاننى. ٌونى ڈی تٽاٌ أڇ ڈ٭نای وٌ تیٙسٍ و انى، واوه ؤر

.أسانىاٌ  

 

اٸٕاچ ٜٵر: -3-1  

 

ٜٵر زٵ١یڅی -7ٜٵر ٴا٬څی            -4ٜٵر ڈ٥څٷ           -1  

 

ٜٵر ٬اڄی - 8ٜٵر ڈٵ٭وڄی          -5ٜٵر غاڈى             -2  

 

ٜٵر ڈٍټة -10ٜٵر ٔاوه        - 9ٜٵر نٕثی            -6ٜٵر ڈٙسٷ          -3  

 

 -ټساب تٌُپ -یا ٔاوه آنٕر ټه قاڄر ڈوٜوٲ نوو ٌا ت٥وٌڈ٥څٷ تٵهډانى. ڈانىو: ڀڃ ٍٔلٜٵر ڈ٥څٷ؛  -1
ؾٙڇ ٔیاه. -ټثوزٍ ٔٵیى -نىای ڈهٍتاڊ -َڊ خأٌا  

 

 -ٜٵر غاڈى؛ آنٕر ټه اَ ټڅډه ای ویځٍ ڈٙسٷ نٙىه تا٘ى، )اَ ٌیٙه ٴ٭ڃ ڀٍٴسه نٙىه تا٘ى(. ڈاننى: نوب -2
زیٍه. -٘نٌو -وٌاَ -ټوزاه -ٔٵیى -ٔیاه -زڅم -تى  

 

 -زوانا -ٜٵر ڈٙسٷ؛ آنٕر ټه اَ ٌیٙه ی ټڅډه ی ویځٍی)ٌیٙه ٴ٭ڃ( ڀٍٴسه ٘ىه تا٘ى. ڈاننى: وونىه -3
نډوواٌ. -خٍٔساٌ -آڈوَڀاٌ  

 



 -ٔسډځٍ -٘نونىه -ٜٵر ٴا٬څی؛ آنٕر ټه تٍ ټننىه ټاٌی یا واٌنىه قاڄسی والڄر نډایى. ڈاننى: وانا -4
ٴا٬څی وٌ َتاڊ ٴأٌی تىین ڀونه أر:وواڊ. نٙانه های ٜٵر  -ٌاننىه -ٔوَاڊ  

 

 -آوٌ قُڊ –ٌونىه  -وونىه -نواننىه -٘نونىه -نىه : ټه ته آنٍ ٴ٭ڃ اڈٍ ا٠اٴه ڈی ٘وو ڈاننى: ڀوینىه-
ٔهسځیٍ -و٤نهواه -وانٙػو -ن٥اتین -َوٌڀو  

 

ٍا ٜٵر قاڄیه اڊ : ټه این نیُ ته آنٍ ٴ٭ڃ اڈٍ ڈی آیى وٰاڄثا غنثه ٸیىی واٌو و نه ٜٵر وڄی ڀٍوهی نیُ آن-
خٍٔاڊ. -ننىاڊ -ڀٵسه انى. ڈاننى: ڀٍیاڊ  

 

اڄٳ: ټه این نیُ ته آنٍ ٴ٭ڃ اڈٍاٴُووه ڈی ڀٍوو و ٜٵر یا قاڄسی ٌا تٍای ٘هٛ یا ؾیُی ت٥وٌ هډیٙځی تیاڊ -
ڀویا. و٬ٌٍتی ته این ٜٵسها، ٜٵر ڈٙثهه ڀٵسه ڈی ٘وو. -٘نوا -تینا -ڈی نډایى. ڈاننى: وانا  

 

نٍیىاٌ -نوأساٌ -نډوواٌ -و اڈٍ: خٍٔساٌ اٌ: وٌ آنٍ ٴ٭ڃ ڈا٠ی-  

 

خٍوٌوڀاٌ -آٴٍیىڀاٌ -ڀاٌ: وٌآنٍ ٴ٭ڃ ڈا٠ی واڈٍ: آڈوَڀاٌ -  

 

ٴٍاڈوٖ ټاٌ -ټاٌ: وٌ آنٍ أڇ ا٠اٴه ڈی ٘وو: ٔسډٽاٌ-  

 

تیىاوڀٍ -ټاٌڀٍ -ڀٍ: ټه این نیُ ته آنٍ أڇ ا٠اٴه ڈی ٘وو: ٔسډځٍ -  

 



ڈی ٘وو. آنٕر ټه تٍ٘هٛ یا ؾیُی ټه ٴ٭ڃ تٍ آڊ واٸ٫ ٘ىه ٜٵر ڈٵ٭وڄی؛ ټه ته آڊ أڇ ڈٵ٭وڂ نیُ ڀٵسه -5
أر ڈاننى:  "ه  "نواب آڄوو. نٙانه ی ٜٵر ڈٵ٭وڄی -ناَخٍوو -ؤر خهر -ڀٵسه -أر والڄر نډایى:  َوه

ڀٵسه ٘ىه -نیُ ته آنٍ ا٠اٴه ڈی ٘وو: َوه ٘ىه "٘ىه "ټه ڀاه  -ٌٴسه -ڀٵسه -َوه  

 

 -تڅوٌین -ته ټٕی یا ؾیُی یا ڈكڅی نٕثر وهنى. ڈاننى: زثٍیُی ٜٵر نٕثی؛ آنٕر ټه ټٕی یا ؾیُی ٌا -6 
ٌاَی. نٙانه های ٜٵر نٕثی: -ٔاٌوی -ٔیډینه -ٔیډین -اٌوتیڅی -ڈهساتی -انٕانی -خٙډینه -خٙډین  

 

ی : ڈاننى: اڄهی ) ڄ٥ٳ اڄهی تٽنى ټاٌ نویٗ/ ڈّوه ٌقډر تٍٔانى ٍٔوٖ( -  

 

واو / ڄوـ ٔیډینٗ وٌټناٌ ڀًاٌو / تٍٍٔڄوـ او نثٙسه ته ٌَ/ غوٌ ین : ڈاننى: ٔیډین )خاو٘اهی خٍٕ ته ڈٽسة  -
 أساو ته َڈهٍ خىٌ(

 

ڈهٍڀاڊ -وهځاڊ -ڀاڊ : ڈاننى: ڀٍوڀاڊ -  

 

هُاٌه )ٰڇ َڈانه ټه هیؿٗ ټٍاڊ نډی تینڇ / وواٖ غُ ڈی ؾوڊ اٌٰواڊ  -وهه   -ٜىه -ه : ڈاننى: ووٌوَه-
 نډی تینڇ(

 

ینه)ٍ٘ڈډاڊ تاو َه خٙډینه ی آڄووه ی نویٗ(ٔیډ -ٌَینه -ینه : ڈاننى: خٙډینه -  

 

غانانه) ٸان٫ ته نیاڄی َزو توویڇ ؾو قاٴ٧ /  یاٌب ؾه ڀىا هډر و  -٬ا٘ٹانه -ڈٍوانه -انه : ڈاننى: َنانه-
 ٘اهانه نهاویڇ(

 



ٜٵر زٵ١یڅی)تٍزٍ(: ته ٜٵسی ڀٵسه ڈی ٘وو ټه تؤیڅه ی آڊ ڈوٜوٲ تا یٻ یا ؾنى ٴٍو هڇ نو٪ نوو  -7
أر، ټه ته آنٍ ٜٵر ٔاوه)ڈ٥څٷ( آوٌوه ڈی ٘وو. ڈاننى:  "زٍ "٘وو. نٙانه آڊ وٌ َتاڊ ٴأٌی  ٔنػیىه ڈی

 نوتسٍ

آوٌوه ڈی ٘وو ڈاننى :) َڈین ڀٙر ٌو٘ن زٍ اَ  "اَ "خٓ اَ ٜٵر زٵ١یڅی ڈ٭ډوال قٍٲ ا٠اٴه ی  -ٸٙنځسٍ -
یٻ ڈن ٜڅف تهسٍ ټه غنٿ(، آوٌوه ڈی ٘وو )ته نُو "زا"و  "ټه"ټڅډه های  "اَ"آٔډاڊ(. وڄی ڀاهی ته غای 

ڈی  "زٍ"ټڇ وتیٗ، تىوڊ وا٘سن ٬الڈر  -ټه -ڈه -)تډیٍچ تهسٍزا وٌاڈسكاڊ ڈوٴٷ نٙوچ(. ٜٵسهایی ڈاننى: ته
 زواننى ٜٵر زٵ١یڅی تا٘نى. )ٰڇ قثیة ته ټه ڀٵسځوی ٌٸیة/ ټه نیٕر ٔینه ی اٌتاب ټینه ڈكٍچ ٌاَ(. 

 

ٲ نوو ٌا تٍ زډاچ اٴٍاو هډنو٪ و هډػنٓ نوو تٍٔانى. ٜٵر ٬اڄی)تٍزٍین(: ٜٵسی أر ټه تٍزٍی ڈوٜو -8 
ٍین.واناز -زٍین تاهوٖ – َیثازٍین. أر "زٍین"نٙانه ی آڊ وٌ َتاڊ ٴأٌی  

 

وٌوٮ -ٌأر -تى -ٜٵر ٔاوه: آنٕر ټه یٻ ټڅډه و تىوڊ غُء تا٘ى. ڈاننى: نوب -9  

 

 -هډٕٵٍ -هډٽالْ -وٌ ؤرو -وڄسنٿ -ٜٵر ڈٍټة: واٌای ووغُء یا تیٗ زٍأر. ڈانىو: نو٘ٹىچ -10
 وانٙډنى. ٜٵاذ ڈٍټة تىین زٍزیة قاٜڃ ڈی ٘ونى:

 

ڈاهٍوی. -ٌأسځو -خٍیؿهٍ -ڀڅ٭ًاٌ -اَ وو أڇ: ٔنځىڂ-  

 

نىا٘ناْ -خنىخًیٍ -ٔهن ٘نو -اَٴ٭ڃ اڈٍ وأڇ: ڈٍوچ آَاٌ -  

 

وڄهوٖ -ٍٔٔنځین -وڄسنٿ -اَأڇ وٜٵر: ٍٔتڅنى-  

 

ڇ ڈایهټ -خٍڀڃ -َیٍؤر -اَٸیى وأڇ: ووٌؤر-  



 

ٜى َتاڊ -ووٌو -اَ أڇ و٬ىو: یٽىڂ-  

 

نا ڈٍو -هډٕٵٍ -اَ أڇ و خیٙاونى: هڇ زٍاَ-  

 

انىوهناٺ -ٔهنوٌ -اَأڇ و خٕاونى: وانٙډنى-  

 

نٽسه: ته انوا٪ وهځانه ٜٵسهای تاال ٜٵسهای خٕین ڈی ڀوینى اڈا ڀٍوه ویځٍی اَٜٵر وغوو واٌو ټه ته آنها 
ن ٍ٘ـ : ٜٵسهای خیٙین ڀٵسه ڈی ٘وو ته ای  

 

ٜٵر ٘ډاٌ٘ی: ووخٍٕ -1  

 

آڊ ڀڃ -این نانه -ٜٵر ا٘اٌه: آڊ خٍٕ-2  

 

ؾه ڀڅی. -ٜٵر خٍٔٙی: ټىاچ ڀڃ-3  

 ٸیىوانوا٪ آڊ

 

 ڈٹیى  ټڅډه ای أر ټه ڈٵهوچ ٴ٭ڃ یا ٜٵر یا ټڅډه ی ویځٍ ٌا ته ؾیُی اَ ٸثیڃ : َڈاڊ ، ڈٽاڊ ، قاڄر و ؾځونځی
 ٌا خٍٔٗ هٍ ، نٙینى نډی تیٽاٌ هٍڀُ ، ټنى ڈی ټاٌ خیؤسه هو٘نٿ : ڈاننى ، تا٘ى غډڅه اٜڅی اٌټاڊ اَ و ٔاَو

ه اَ ٸیوو هٕسنى .٬اٸالن و هٍڀُ ، خیؤسه ټڅډاذ   . وهى ڈی غواب ٬اٸالنه  

 



. ټٍو ټاٌ نوب اینػا اڈٍوَ ، تهٍاچ  ڈډٽن ایر یٻ غډڅه واٌای ؾنى ٸٕڇ اَ ٸیوو تا٘ى :  

أر قاڄر  ٸیى " نوب " و ڈٽاڊ ٸیى " اینػا " و َڈاڊ ٸیى "اڈٍوَ  "  

 

تاَڀٙر نانه ته ویٍ تٕیاٌ ڈكډى:  ٘وو اٴُووه ویځٍ ٸیى ٍٔ تٍ  ڈډٽن أر ٸیىی  

 

 ٸیى تٍ وو ٸٕډر أر : ڈهسٛ و ڈٙسٍٺ

 ٸیى ڈهسٛ آڊ أر ټه زنها وٌ قاڄر ٸیى أس٭ډاڂ ٘وو ، ڈاننى : هٍڀُ ، هنوَ

اننى : نوب ، تى و اڈطاڂ آڊ ټه ڀاهی ٜٵر واٸ٫ ٸیى ڈٙسٍٺ آڊ أر ټه وٌ ٰیٍ قاالذ ٸیى نیُ أس٭ډاڂ ٘وو ، ڈ
. أر نوتی ٘اڀٍو ڈكډى.  ټنى ڈی ټاٌ نوب ٬څی:  ٸیى ڀاهی و  ٘ونى  

 

 خاٌه ای اَ ٸیوو ڈٙهوٌ اَ این ٸٍاٌ أر :

 

ٌ ٸیوو َڈاڊ : خیؤسه ، هډیٙه ، ڀاه ، ڀاهی ، ناڀاه ، ناڀهاڊ ، هډواٌه ، ویٍ ، َوو ، تاڈىاو ، ووٖ ، خاٌ ، خیٍا -1
 ، ٘ة ، ٌوَ ، وٌٓوٓچ

ٸیوو ڈٽاڊ : تاال ، خایین ، ٴٍوو ، ؾح ، ٌأر ، خیٗ ، خٓ ، آنػا ، اینػا ، وٌوڊ ، تٍوڊ ، هٍغا ، هډه غا ، ایىٌ -2  

ٴٍاواڊ  ، ؾنىاڊ ، ؾنى ، تٕا ، تٕی ، یٽٍٕ ، ٍٔأٍ ، خاٺ ، انىٺ ، تٕیاٌ ، ټڇ ، تیٗ  ٸیوو ڈٹىاٌ : -3  

ثسه ، التى، الغٍچ، ناؾاٌ، تی ڀٵسځو، تی ڀډاڊ ، تىٌٔسی ، ٌأسی ٌا ، تی ؾنى و ؾوڊٸیوو زاټیى و ایػاب : اڄ -4  

ٸیوو زٍزیة : خیاخی ، وڈاوچ ، نهٕر ، وٌآٰاَ ، وٌانػاچ ، ؤسه ؤسه ، یٽاڊ یٽاڊ ، خی ، آنځاه -5  

ڈ٥څٹا ، اتىا ، اٜال ، ٌو هیؽ ته ، وغه هیؽ ته ، هٍڀُ ؛ هیؽ ، نه  ٸیوو نٵی : -6  

 ، واٌ تنىه ، ڈٍوواٌ ، نهاڊ ، آ٘ٽاٌ ، ٬اٸالنه  ، ڄنځاڊ ڄنٿ ، خیاوه ، ٔواٌه ، ٘اواڊ ، ننىاڊ  و وٜٳ :ٸیو -7
ٍٔتٕسه ، نهٵسه ، و٘واٌ ، آٔاڊ  

ٸیوو ٘ٻ و ٨ن : خنىاٌی ، ڀویی ، ڀوییا ، ڈځٍ ، ٘ایى -8  



ٸیوو أسٵهاچ : ټىاچ ، ؾنى ، ؾه ٔاڊ ، ڈځٍ ، هیؽ -9  

ُ ټه ، ڈځٍ ، اڄّاٸیوو أسطنا : غُ ، غ -10  

ٸیوو زډنّی : ټا٘ٽی ، ټاٖ ، ای ټاٖ ، تو ټه ، آیا توو -11  

ٸیوو زٙثیه : ڈانا ، هډانا ، ؾنین ، ؾناڊ -12  

 تٍنی اَ ڈطاڂ ها

ٸیى َڈاڊ : ٘ة تاٌاڊ آڈى . ت٭١ی وٸر ها ڈىٌٔه ڈٍأډی اغٍا ڈی ټنى . اڈٍوَ َوو تیىاٌ ٘ىچ . اڈٕاڂ ٔاڂ 
څٕه واٌیڇ . هډیٙه ٤ثی٭ر ٌا وؤر ڈی واٌچ .نوتی نواهیڇ وا٘ر . ٴٍوا غ  

ٸیى ڈٽاڊ : قٕن اینػا نٕٙسه أر وقٕین آنػا . ڈا هٍ ٘ة ته ڈٕػى ڈی ٌویڇ . او وٌ ڈىٌٔه وٌْ ڈی 
نوانى . ٸیى هایی ٌا ٘اڈڃ ڈی ٘وو ټه ته ڈٽانی ڈٍتو٢ أر ویا ڈٽاڊ وٸو٪ ٴ٭ڃ ٌا نٙاڊ ڈی وهى . هٍټػا زو 

 تا ڈنی ڈن نو٘ىڄڇ .

اٌ : ویٙة تاٌاڊ ټڇ ټڇ ڈی تاٌیى واټنوڊ  َیاو ڈی تاٌو . تٕیاٌ ٔهن تایى زا خهسه ٘وو ناڈی . ڈٙسی اَ ٸیى ڈٹى
 نٍواٌی .

 ٸیى ټیٵیر : اقډى نوب ټاٌ ڈی ټنى . ٬څی تأٌاڈی قٍټر ټٍو .

 ٸیى قاڄر : ڈٍو ڈػٍوـ اٴساڊ ونیُاڊ نوو ٌا ته خٙر ناټٍیُ ٌٔانى . ټووٺ ٌا ڀٍیاڊ ویىچ .

اٴٕوْ ټه وؤساڊ نیڅی َوو ڈا ٌا زٍٺ ڀوینى .  ڈسأٔٵانه نسوانٕسڇ اڈٍوَ ٤څو٪ َیثای نوٌ٘یى ٌا ٸیى زأٔٳ : 
 تثینڇ .

! غواتی قا٠ٍ این اَ ٘ځٵسا –ٸیى ز٭ػة : ٬ػثا ، تىین ٬ٍٔر و٘ىذ وٌْ ٌا اَ تٍټٍوی !   

 ٸیى زٝىیٷ وزأټیى : قسډاً ته ویىاٌ ٘ډا نواهڇ آڈى . یٹیناً ٘ډا ٌا نواهڇ ویى .

خای اَڀڅیڇ نویٗ ؾٍا تیٙسٍټٙیڇ؟ -ى خٍٔٗ : ؾځونه اَ ٬هىه ی این ټاٌ تٍآڈىیى ؟ ٸی   

 ٌا او ڀډانڇ ته.  اچ ویىه وٌغایی ٸثالً ٌا او خنىاٌی –ٸیى ٘ٻ وزٍویى : ٘ایى ٴٍوا ته ڈالٸاذ وؤسڇ ٌٴسڇ . 
. ٘نأڇ ڈی  

 ٸیى زىٌیع : انىٺ انىٺ نیڅی ٘وو و ٸ٥ٍه ٸ٥ٍه ٔیڅی ٘وو .



 تر ټه نىا ته//  تیاَاٌی َنوو ٌا وڄی آنٽه نیٍَو –ه غاڊ َنىه والڊ ٔ٭ىیا ټه ڈڅٻ وغوو ٸیى ٔوڀنى : ت
تا٘ى نډاَ این اَ تِه خٍٔسی  

ٸیى های ویځٍی نیُ وغوو واٌنى ؾوڊ ٸیى زٙثیه )ڈانا ، هډانا ، ؾناڊ ، ؾنین، تٽٍواٌ، تٕاڊ ( ٸیى آٌَو)ټاٖ ، 
وٌ ، ؾنانؿه( ٸیى نٵی )نه ، هٍڀُ، هیؽ ، ته هیؽ وغه ، اٜالً ،  ای ټاٖ ، ټا٘ٽی( ٸیى ٢ٍ٘ )اڀٍ ، اڀٍؾه ، وڀٍ ،

اتىاً( ٸیى زٍزیة )اوڂ ، ووچ ، نهٕر ، وٌآٰاٌ، خیاخی ، ڀٍوه ڀٍوه ، ؤسه ؤسه، ووزا ووزا( ٸیى أسطنا )غُ ، 
 ڈځٍ ، غُټه ، ڈځٍ ټه(

 تڅه ؾنین ٸیى أر

٭ڃ ڀًٌ وناڀًٌ ا٘اٌه ټنیىهډٽاٌاڊ ٬ُیُ  وٌتهواڊ وتینىیٗ تو٬څی وتهډنیاٌ.نسډاته ٴ  

 ناڀًٌا

 هډاڊ ٴ٭ڃ ڈس٭ىی وٴ٭ڃ الَچ

 ته ٴ٭ڃ اڈٍ نهی نٵی ا٘اٌه ټنیى

 ته نهاو َڈانی ټه ٴا٬ڃ أر وَڈانی ټه ٴا٬ڃ نیٕر

 ته ٴ٭ڃ های أناوی ټه ٴا٬ڃ نىاٌنى

 ٴ٭ڃ ڀٙر ڀًٌا أر یا ناڀًٌا

 ٴ٭ڃ أناوی الَچ هٕسنى ونیاَی ته ڈٵ٭وڂ نىاٌو

 الَچ ;ناڀًٌا

و ٘ى ڀٙر ڀٍوو ؾیه ؟؟أر تو  

 ڈس٭ىی ;ڀًٌا

ڀٙر اڀٍ ته ڈ٭نی ٘ى تا٘ى أناوی أر وڄی ته ڈ٭نی ڀٍویىڊ وغٕر وغو ټٍوڊ و ڀٍوٖ تا٘ى ته أناوی 
 نیٕر

 ٴ٭ڃ ڀًٌا یا ڈس٭ىی ته ٴ٭ڃ هایی ڀٵسه ڈی ٘وو ټه ٬الوه تٍ نهاو ته ڈٵ٭وڂ نیاَ واٌنى

 الَچ ڈٵ٭وڂ نډی نواهى تهٗ ناڀًٌا هڇ ڈیځیڇ ؤٌسه؟



ٌٔسهو  

 ؾه ؾیُی ٌا   یا ؾه ټٕی ٌا؟ٸثڃ اَ ٴ٭ڃ ڈىن٩ٍ ته ټاٌ تثٍیڇ اڀه ڈ٭نی واو ڀًٌا واڀٍ ڈ٭نی نىاو ناڀًٌ ڈی تا٘ى

 ڄ٥ٵا تا ٴ٭ڃ های أناوی .غډڅه های ڈٵ٭وڂ واٌ تٕاَیى ؼ

 ڀاهی تٍنی  اٴ٭اڂ وو وغهی هٕسنى

 هڇ ڈی زوننى ناڀًٌا تا٘نى هڇ ڀًٌا ټه وٌ غډڅه ڈٙهٛ ڈیٙن

تځیٍچ.تاٴ٭ڃ أر غډڅه ڈٵ٭وڂ واٌ تٕاَیى .ڈیهواچ یاو   

 ٘یٙه ٘ٽٕر. ناڀًٌا

 او ٌا قٍٴای تٕیاٌ أر

 ٬څی ٘یٙه ٌا ٘ٽٕر

 و٬څی ٘یٙه ٌا ٘ٽٕر. ڀًٌا

 ٴ٭څهای أناوی ڀًٌا ته ڈٕنى هٕسنى

 ڀًٌا ته ڈسډڇ، ڀًٌا ته ڈٕنى وڀًٌا ته ڈٵ٭وڂ ټه ته ڀًٌا ته ڈٵ٭وڂ ڈس٭ىی ڈیځیڇ

زٙٽیڃ ڈیٙه اَ نهاو وٴ٭ڃ ټه ٴ٭ڃ این غډڅه ها نا ڀًٌ أر وٴٹ٣ تا نهاو  ڈا غډڅه های وو غُیی واٌیڇ ټه
 ټاڈڃ ڈیٙه، ڈاننى ټاٌواڊ ٌٴر

 اڀه ی ز٭ٍیٳ ټڅی اَ اٴ٭اڂ ناڀًٌا وڀًٌا تٵٍڈاییى تهسٍه

 غډڅه های ٔه غُیی هڇ ټه ٴ٭څٙوڊ ٬الوه تٍ نهاو ته یه غُ ویځه هڇ اقسیاظ واٌه ڈیځیڇ ٴ٭څٙوڊ ڀًٌا ٔر

ډڇ تهواو یا ڈٵ٭وڂ یا ڈٕنىقاال ڈډٽنه ڈس  

 ؾنى زا ڈطاڂ ته زٵهیڇ ڈ٥څة ټډٻ ڈیٽنه .

 ڈن انوا٪ غډڅه اَ ن٩ٍ ز٭ىاو اغُا ٌو تؿه ها ڀٵسڇ

 یه غُیی، وو غُیی ؤه غُیی

ڈن هٕسڇ،این غډڅه ناٸٝه و ٴ٭څٗ ته یه غُ ویځه اقسیاظ واٌه،ؾوڊ ڈیدٍٔیڇ ڈن ؾی هٕسڇ،ته ٬نواڊ ڈطاڂ، ڈن 
ڈیٙه ڈٕنى ٘او هٕسڇ ټه این غا ٘او  



ڈن غنځیىچ، این غډڅه ناٸٝه وڈ٭نیٗ تا ڈسډڇ ټاڈڃ ڈیٙه،ڈن تا و٘ډن غنځیىچ و ٴ٭ڃ این غډڅه ڀًٌا ته ڈسډڇ 
 هٕر

 ڈٕنى

 ڈٕنى ویّڀی یا ٜٵسی أر ټه ته ڈٕنىاڄیه نٕثر واوه ڈیٙوو

یی ته ټډٻ ٴ٭ڃ ڈٕنى آنٽه ته او أناو ڈیٙوو.وٌ ؤسوٌ َتاڊ،ټڅډه ای أر ټه ته زنهایی یا هډٍاه واتٕسه ها
ٌت٥ی ڈاننى أر وتوو و٘ى وڀٙر وڀٍویى ایػاب یا ته ٔڅة ته نهاو نٕثر واوه ڈیٙوو  ڈطاڂ هوا ٍٔو أر 

 ڈیدٍٔیڇ هوا ؾی أر ڈیځن ٍٔو خٓ ٍٔو تووڊ ٌا ته هوا نٕثر واوه ایڇ

ڈ٭انی غٕر و  اڄثسه اڀٍ ڀٙر و ڀٍویى ته ڈ٭نی ٘ى تا٘ى أناوی أر ڈطڃ هوا ٍٔو ڀٙر یا ٍٔو ڀٍویى وڄی وٌ
غو ټٍوڊ و ؾٍل َوڊ و ڀٍوٖ ټٍوڊ أناوی نیٕر اقډى ڈٍیٟ ٘ى أناوی اڈا اقډى ووٌ ڈىٌٔه ڀٍویى یا 

وانڃ ټیٳ ٌا ڀٙر أناوی نیٕر و٘ى هڇ وٌ ڈ٭نی ٌٴسن أناوی نیٕر ڈطڃ او ته نانه ٘ى ؾوڊ ٘ى ته ڈ٭نی 
 ٌٴسن آڈىه.

 ٴ٭ڃ های

 أر,توو,٘ى,ڀٙر,ڀٍویى

ی و زٱییٍ تیاینى تهٝوٚ ووٴ٭ڃ ڀٙر و ڀٍویى ټه قسډا تایى وٌ ڈ٭نای ٘ىڊ تا٘ى نه هٍڀاه وٌ ڈ٭نای ؾځونځ
 ؾٍل َوڊ

 آڊ غډڅه ٌا أناوی ڈی ټننى.

 وٌ غډالذ أناوی

 نهاو ڈٕنىاڄیه ڈیٙوو

 و تایى ته ونثاڂ ڈٕنى تځٍویڇ

：ڈاننى  

هوا ٍٔو ٘ى   

أناوی ٴ٭ڃ：٘ى  ڈٕنى：ٍٔو   ڈٕنىاڄیه ：هوا  

 ڈكډى

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 ڈٕنىاڄیه

ڈٕنى واٌو ازاٶ  

 ٘ى ٴ٭ڃ أناوی

 وٌاین غډڅه تٍای زٵهیڇ تهسٍ ڈو٠و٪ ته وانٗ آڈوَاڊ ڈیځیڇ

 ڈكډى ؾځونه ٘ى؟

 ڈكډى واٌو ازاٶ ٘ى

 هوا ؾځونه ٘ى؟

 ٍٔو٘ى.

 اینځونه ڈٕنى ٌا تؿه ها زٙهیٛ ڈیىڊ

 ڈٝىٌ ؾیٕر ؟

تدًیٍو و  ڈٝىٌ وٌ َتاڊ ٴأٌی أڇ ڈكٕوب ڈی ٘وو َیٍا ڈی زوانى اَ ن٩ٍ نكوی هډه ی نٹٗ های أڇ ٌا
 واتٕسه هایی ؾوڊ ٜٵر و ڈ١اٲ اڄیه و ٔایٍ واتٕسه ها ٌا تځیٍو.

ڈٝىٌ وٌ ٬ین قاڂ وغوه ڈٙسٍټی تا ٴ٭ڃ واٌو، تىین ڈ٭نی ټه ڈی زوانى ڈٵ٭وڂ وا٘سه تا٘ى و وٌ ٜوٌزی ټه ٴ٭ڃ 
«.ڊ ټٕی ٌا آٌَوڊ، آهٕسه آڈىڊ، ته نانه ٌٔیى» آڊ ڀًٌا تا٘ى، ڈسډڇ و ٸیى تا آڊ ها تیایى؛ ڈاننى :   

 ڈٝىٌ ڀونه هایی واٌو ټه ٬ثاٌزنى اَ : ڈٝىٌ ټاڈڃ، ڈٝىٌ غ٭څی، أڇ ڈٝىٌ و قاٜڃ ڈٝىٌ.

 ٔانسډاڊ ڈٝىٌ:

ڀٵسن  ￼ٵر + ڊ ڀ ￼تن ڈا٠ی+ ڊ   

 انوا٪ ڈٝىٌ وٌ ٴأٌی اڈٍوَ:

ڀٍوه َیٍ زٹٕیڇ ټٍو: 9ڈٝاوٌ ٴأٌی اڈٍوَ ٌا اَ ن٩ٍ ٔانر ڈی زواڊ ته   

نٙانه ی ڈٝىٌ« +  أر» (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 1  

هٕسن￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ«+ ایٕر » (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 2  



نځٍیٕسن￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ«+ أر ) هډُه تا ټٍٕه نوانىه ڈی ٘وو ( » (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 3  

وانٕسن/  زوانٕسن￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ« + ٔر » (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 4  

غٕسن/ ٌٔسن/ ٕ٘سن/ ڀٍیٕسن/ آٌأسن￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ« + ذ» (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ+ ٬نٍٝ آوایی 5  

غٕسن/ ٌٴسن/ټا٘سن/ ٌٔسن/ تٕسن/ ټأسن￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ« + آو» (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 6  

نهاوڊ/ ایٕساوڊ/ اٴساوڊ￼  

ڈٝىٌنٙانه ی « + او ) هډُه تا ٴسكه نوانىه ڈی ٘وو ( » (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 7  

آڈىڊ￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ« + ایى » (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی 8  

خو٘یىڊ/ تاٌیىڊ￼  

نٙانه ی ڈٝىٌ« + و » (    ٌیٙه ی ٴ٭ڃ + ٬نٍٝ آوایی  9  

ټٍوڊ/ تهٙووڊ/ آٔووڊ￼  

  

 ڈٝىٌ غ٭څی

ٔانسه ڈی ٘وو؛ ڈاننى:« یىڊ » ڈٝىٌی أر ټه اَ أڇ ٴأٌی یا ڈٝىٌ ٬ٍتی ته ا٠اٴه ی   

٤څثیىڊ ; یىڊ+  ٤څة￼  

غنځیىڊ;  یىڊ+  غنٿ￼  

ٴهډیىڊ;  یىڊ+  ٴهڇ￼  



وٌنځیىڊ;  یىڊ+  وٌنٿ￼  

اَ این ڀونه ڈٝىٌها ڈی زواڊ تن ڈا٠ی و تن ڈ١اٌ٪ ٔانر و وٌ ٔانسن تٍنی اَ ټڅډاذ ڈٙسٷ ته ټاٌ ڀٍٴر. ته 
ڄیاٸر (  ٬نواڊ ڈطاڂ اَ تڅ٭یىڊ ڈی زواڊ تڅ٭نىه ) ٜٵر ٴا٬څی ( و تڅ٭یىه ) ٜٵر ڈٵ٭وڄی ( و تڅ٭یىنی ) ٜٵر

 ٔانر.

 ڈٝىٌ ڈٍنڇ

اَ ڈٝىٌ قًٲ ٘وو وڄی ڈٵهوچ آڊ وٌ ټڅډه تاٸی تډانى، ڈٝىٌ ڈٍنڇ ناڈیىه ڈی « ڊ » هٍڀاه نٙانه ی ڈٝىٌی 
 ٘وو. ڈٝىٌ ڈٍنڇ ڈ٭اوڂ تن ڈا٠ی أر و واٌای ٔانر های َیٍ ڈی تا٘ى:

.نٕٙر نسواڊ تیٗ این اَ تٍپ تی پâ†(    تن ڈا٠ی 1  

آڈى و ڀٍٴر  ￼٠ی (    تن ڈا٠ی + و + تن ڈا2  

ٌٴر خیٗ  ￼ ٌٴر+  خیٗ  ￼(    أڇ یا خیٙونى + تن ڈا٠ی 3  

تهثوو  ￼(    ٜٵر + توو ) تن ڈا٠ی تووڊ (  ته + توو 4  

آڈى نوٖ￼ آڈى+  نوٖ  ￼(    ٜٵر + تن ڈا٠ی 5  

 ڈٝىٌ ڈٍنڇ ی٭نی ؾه؟؟؟,؟,؟

ل ْ ل َ > )٪ ٚ ( وچ تٍیىه . )اَ ڈٍنڇ ی٭نی ټوزاه ٘ىه وڈٝىٌ ڈٍنڇ ڈٝىٌ تىوڊ )نوڊ( أر. ڈٍنڇ . = چ ُ ٌٓ
 آڊ ڈٍنڇ ٔ  ټڅډه  ، َتاڊ ؤسوٌ وٌ ||. ٘وو زٍنیڇ ته ٌغو٪.  ۞اٸٍب اڄډواٌو(. ن٭ر ڈٵ٭وڄی أر اَ زٍنیڇ 

 و ٌٴسن ڈٍنڇ ټه آڈى و ٌٴر ڈاننى ټننى، ٸ٫٥ ٌا آڊ ٔ   ونثاڄه و تینىاَنى آڊ آنٍ اَ قٍوٴی یا قٍٴی ټه أر
. أر آڈىڊ  

اَ آنٍ آڊ اٴساوه تا٘ى و این وٌ ڈوٌوی ازٵاٶ « نىه »أڇ ٴا٬څی ټه ٬الڈر ٴا٬څی ی٭نی أڇ ٴا٬ڃ ڈٍنڇ ؛  -
ی زٍټیة ٘وو و أڇ ٴا٬ڃ ڈٍټة ٔاَو، ڈاننى تاویه خیډا و ٌاهٍو و وڄنٙین ویځٍ ٔ  ڈیاٴسى ټه أڇ ٴا٬ڃ تا ټڅډه 

ٌاهٍونىه ، وڄنٙیننىه ، و وڄځىاَ و خاټثاَ ټه ته زٍزیة ٜوٌذ ڈٍنڇ این زٍټیثاذ أر : تاویه خیډاینىه ، 
 وڄځىاَنىه ، خاټثاَنىه .

اَ « یىه »یا ٔه قٍٲ « وه »یا وو قٍٲ « ه »أڇ ڈٵ٭وڂ ڈٍنڇ ؛أڇ ڈٵ٭وڂ ڈ٭ډوالً ڈٍټثی أر ټه یٻ قٍٲ  -
آنٍ آڊ اٴساوه تا٘ى، ڈاننى ٔایه خٍوٌو، نانه ٔوَ، وٌ٘ٽٕر ټه ته زٍزیة ٜوٌذ ڈٍنڇ این ټڅډازنى: ٔایه 

یىه ، وٌ٘ٽٕسه .خٍوٌوه ، نانه ٔوَ  



٬الڈر ڈٝىٌ اَ آنٍ آڊ اٴساوه تا٘ى و ڈ٭نی ڈٝىٌ ٌا اٴاوه ټنى، « ڊ »ڈٝىٌ ڈٍنڇ ؛ ټڅډه ای ٌا ڀوینى ټه  -
ڈاننى: وٌٌٴر )ٌاه وٌٌٴر (، آڈى و ٘ى )ٌاه آڈى و ٘ى(، نوٌو )تیٗ اَ این نسواڊ نوٌو(، ټه ٜوٌذ ڈٍنڇ این 

 ڈٝاوٌ أر : وٌٌٴسن ، آڈىڊ و ٘ىڊ و نوٌوڊ .

 ڈٍنڇ ڈناوای زهٵیٳ تػهر تا٘ى ٘ىه انىانسه آڊ آنٍ قٍٲ ټه ٌا ڈناوی ٔ  ڈناوای ڈٍنڇ ؛ وٌ ٬ٍتی ټڅډه  -
ټه ٜوٌذ ڈٍنڇ یا قاٌش قډىاڊ أر .« قاٌ قډىاڊ »اذ (. ڈاننى: یا اڄڅٱ ٰیاش اَ. )ڀوینى  

ڈٍقوچ وههىا(. نٍچ ڀٍوانیىه ٘ىه . )ٰیاش اڄڅٱاذ (. نٍچ ٘ىه . ناَٺ و ٌٸیٷ و ڄین ٘ىه . )یاووا٘ر  ||
غائی ټه تا ٌناچ ی٭نی ٔنٿ ڈٍڈٍ ٴٍٖ ټٍوه تا٘نى. تا  ||ن٭ر ڈٵ٭وڄی أر اَ زٍنیڇ . ٌغو٪ ته زٍنیڇ ٘وو. 

(48 ٚ ناٍٜنٍٕو ٔ  ڈٍڈٍ ٴٍٖ ټٍوه : و تیٙسٍ ٍٔاها و نانه های ڈٍوچ ڈٍنڇ أر . )ٔٵٍناڈه   

. 

 . ڈناوا

ڈناوا ناڈیىه ڈی ٘وو.« یا» أڇِ ت٭ى اَ  

یڇ ٴٍوی ٌا ڈوٌو ن٥اب ٸٍاٌ واوه و ٜىا تُنیڇ اَ أڅوب ناٜی أسٵاوه ڈی ټنیڇ: ای ٬څی / َڈانی ټه تهواه
 ڈكډّى!

ٸڃ »ٸٍاٌ ڀیٍو: « اڄڅهڇّ»، «یااهلل»ڈناوا واٸ٫ ٘ى، ڈی زوانى قٍٲ نىا قًٲ ٘ىه و ته غای « اهلل»َڈانی ټه  
«اڄڅهڇّ، ڈاڄٻ اڄډڅٻ  

وٌ زٙهیٛ ڈناوا اَ ڈثسىا وٸر ټٍو.تهسٍین ٌاه زٙهیٛ  ڀاهی قٍٲ نىا اَ اوڂ ڈناوا قًٲ ڈی ٘وو.ڄًا تایى 
 ڈ٭نا ڈی تا٘ى،

ڈناوا ټڅډه ای أر ټه ڈوٌو ن٥اب ٸٍاٌ ڈی ڀیٍو و ڈ٭ډوال ت٭ى اَ قٍوٲ نىا     ڈی آیى. )قٍوٲ نىا  :ای ، یا  
 ،ایا ، ا (

 نٽډه : أڇ های ټه وٌ غډڅه ڈوٌو ن٥اب ٸٍاٌ ڈی ڀیٍو ڈناوا هٕسنى .

تهواڊ .  ای یاو زو ڈونٓ ٌوانڇ   / یا ڈهىی     / نىایا َهٍا وٌْ هایر ٌا  

 ڈناوا                     قٍٲ نىا   ڈناوا          قٍٲ نى ا   ڈناوا     ڈناوا قٍٲ نىا 

هٍڀاه ټٕی یا ؾیُی ٌا تا آهنځی ناٚ ڈوٌو ڈها٤ة ٸٍاٌ وهیڇ ، ته آڊ ڈناوا ڀوینى. ڈطاڂ : ٔ٭ىیا، ڈٍو نٽو ناچ 
غډڅه ( 4ڈٍوه آڊ أر ټه ناڈٗ ته نٽویی نثٍنى. )  نډیٍو هٍڀُ /  



ڈناوا ڈ٭ډوالً تا قٍوٲ نىا هډٍاه أر. ) ای ، یا ، آی ، اڄٳ (  ای ایٍاڊ ، وؤسر واٌچ .  نىایا، ڈٍا وٌ َنىڀی 
 ڈوٴّٷ تځٍواڊ.

غډڅه ( 3ڀاهی ڈناوا تىوڊ قٍٲ نىا ڈی آیى. نیډا، ٰڇ وڂ ڀو ټه ٍٰیثانه تځٍییڇ. )   

ا وغوو واٌو وڄی ڈناوا قًٲ ٘ىه أر. ڀاهی قٍٲ نى  

غډڅه 2ای ناچ زو تهسٍین ٍٔآٰاٌ. ) ای نىا ، ناچ زو تهسٍین ٍٔآٰاَ أر. (   

 ڈناوا  وٌ ٘ډاٌٖ غډڅه ته قٕاب ڈی آیى.

 یٽی اَ ڈو٠و٬ازی ټه وٌ ٘ډاٌٖ غډڅه ته قٕاب ڈی آیى، ) ڈناوا ( أر.

ڀوینى.  -یا ڈوٌو ن٥اب ٸٍاٌ وهیڇ ، ڈناوا ڈی * ڈناوا ؾیٕر ؟ته ټٕی یا ؾیُی ټه آڊ ٌا ٜىا تُنیڇ   

:    ای ایٍاڊ ، زو ٌا وؤر واٌچ. ) ایٍاڊ  : ڈناوا ( 1ڈطاڂ   

:   ای نىا، خىٌ و ڈاوٌچ ٌا ته زو ڈی ٔداٌچ. ) نىا : ڈناوا ( 2ڈطاڂ   

ڈناوا ڈ٭ډوالً تا یٽی اَ نٙانه های نىا ڈی آیى. نٙانه های نىا ٬ثاٌزنى اَ:   

، اڈیى واٌچ ټه ونسٍ نوتی تٍایر تا٘ڇ. ) ڈاوٌ :  ڈناوا ( ای :   ای ڈاوٌ  

 یا :   یا ٌب ، زو ؾناڊ ټن ټه خٍیٙاڊ نٙوچ.   ) ٌب : ڈناوا ( واِه ی ) ٌب ( ته ڈ٭نی نىاونى أر.

 ڀاهی قٍٲ نىا  نٙانه ی ) اڄٳ ( أر ټه ت٭ى اَ ڈناوا ڈی آیى.

أر ټه ناڈٗ ته نٽویی نثٍنى. : ٔ٭ىیا ، ڈٍو نٽو ناچ نډیٍو هٍڀُ / ڈٍوه آڊ 1ڈطاڂ   

) ٔ٭ىی : ڈناوا   / اڄٳ : قٍٲ نىا (              

:  خٍوٌوڀاٌا ، ڈا ٌا ته ٌاه ٌأر هىایر ٴٍڈا.  ) خٍوٌوڀاٌ : ڈناوا  /  اڄٳ : قٍٲ نىا ( 2ڈطاڂ   

 ڀاهی ڈناوا تىوڊ قٍٲ نىا ڈی آیى. تایى ته آهنٿ غډڅه ټه قاڄر ن٥اتی أر ، تیٗ زٍ زوغّه ٘وو.

:  خىٌ،  اَ هډه ی َقډاذ ٘ډا ٔدأځُاٌچ.   )  خىٌ : ڈناوا    /   قٍٲ نىا : قًٲ ٘ىه ( 1ڈطاڂ   

:  ٴٍَنىچ ، ٸىٌ واڊ َقډاذ خىٌ و ڈاوٌ نوو تاٖ. ) ٴٍَنىچ : ڈناوا / قٍٲ نىا : قًٲ ٘ىه ( 2ڈطاڂ  

ڈناوا وٌ ٘ډاٌٖ غډڅه ته قٕاب ڈی آیى.   



غډڅه ( 4، ته آهٕسځی وٌ ڈی َننى و َوو ڈی ٌونى. ) ڈطاڂ :  ونسٍ ڀڅڇ ، ٴٍٜر ها ویٍ ڈی آینى  

             -------         ---------------              ----------------         -
-------- 

 زوغّه : ت٭ى اَ ڈناوا نٙانه ی ویٍڀوڂ ڈی آیى.

 

 زٙثیه

 زٙثیه

اواذ زٙثیه _وغه ٘ثاهر _ڈٙثه ته    _ڈٙثه  

 

ثاهر اَ یٻ زٙثیه قًٲ ٘وو ته آڊ زٙثیه تڅیٯ ڀوییڇ.اڀٍ اواذ و وغه ٘  

نډونه   

 

زو وِی ڈاهی و آڊ وڄثٍ تهاٌ أر   

 

اٌ أرټ و٘واٌ هڇ ته زاڊٔ  ٌٔیىڊ  

 

 ٴهٍاڄىین أ٭ى ڀٍڀانی

 

وٌ ڈطاڂ تاال وو زٙثیه واٌیڇ ټه وٌ هٍ وو اواذ و وغه ٘ثاهر قًٲ ٘ىه أر و ڈطاڂ واٌای وو زٙثیه تڅیٯ 
 أر.

 

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



ڂ ٘ا٬ٍ ڈها٤ة نوو ٌا ته وی ڈاه زٙثیه ټٍوه أر و وغه ٘ثاهر آڊ ٌا نیاوٌوه أر. اَ وٌ زٙثیه او
ڈٙهٝاذ تاٌَ وی ڈاه ٌَو تووڊ و خائیُی تووڊ و یٻ قاڄر ڈٍپ ٌا وٌ نوو ته نواننىه واڀًاٌ ټٍوه أر و این 

 اتهاچ وٌ ٘ثاهر و اغثاٌ ته زٵٽٍ یٻ َیثایی ناٜی ته ٘٭ٍ واوه أر.

 

: زو ڈطڃ وی ڈاه ٌنٿ خٍیىه و ٌَو هٕسی.اٜڃ زٙثیه اوڂ   

 

 اٜڃ زٙثیه ووچ : آڊ وڄثٍ ڈطڃ تهاٌ ٍٔ ٔثُ و ٘او أر.

 

زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی_زٙثیه تڅیٯ  ٰیٍ ا٠اٴی  وو_زٙثیه تڅیٯ وو نو٪ أر:   یٻ  

   1ٰیٍ ا٠اٴی :)أسناوی( 

 

ه ٬وٞ ٘وو ټه ته آڊ زٙثیه ڀاهی اوٸاذ اواذ و وغه ٘ثاهر قًٲ ڈی ٘ونى تىوڊ اینٽه غای ڈٙثه و ڈٙثه ت
 تڅیٯ ٰیٍ ا٠اٴی ڈی ڀوییڇ.

 

 نډونه :

 

ٌنٕاٌ ڀڃ   <ٌنٕاٌٖ هډؿوڊ ڀڃ َیثأر ;;;;;  

 

 ا٠اٴی :

 

ڀاهی ت٭ى اَ قًٲ وغه ٘ثاهر و اواذ غای ڈٙثه و ڈٙثه ته ٬وٞ ڈی ٘وو ټه ته آڊ زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی یا ا٠اٴه 
 ی زٙثیهی ڈی ڀوییڇ.



 نډونه:

 

ڀڃ ٌنٕاٌ  <ٔر ;;;;;ٌنٕاٌٖ هډؿوڊ ڀڃ َیثا  

 

یاو آوٌی خایه های زٙثیه وٌ این ڈطاڂ :   

 

 ٌنٕاٌٖ      هډؿوڊ    ڀڃ ,           َیثأر.

 ڈٙثه             اواذ         ڈٙثه ته   وغه ٘ثاهر

أس٭اٌه ؾیه؟   

 ڀوهٍ ته ڀوهٍ ٌٔیى

 ڀوهٍ اوڄی أډه ی ٘هٝیسه . ڀوهٍ ووڈی غواهٍه

ٙثه و یا ڈٙثه ته وٌ ٬ثاٌذ نثا٘ىأس٭اٌه زٙثیهی أر ټه یا ڈ  

 ووڈی

ووڈی ویا ڈیٙوو اوڄی تاٌ یٻ•  

 

ته ؾیُی ته ټاٌ ڈی ٌونى ،ڈاننى ٴ٭ڃ های )٘ى ()توو(  ؾیُی واوڊ نٕثر تٍای ټه هایی ٴ٭ڃ ته：تا ټٕة اغاَه
.٘ى واوه نٕثر هوا ته ٘ىڊ ڀٍچ ټه.٘ى ڀٍچ هوا：و)أر(ٴ٭ڃ أناوی ڈی ڀوینى.ڈطاڂ  

ټنڇ . ٴ٭ڃ ڀٙر هڇ ڈن ا٠اٴه  

 ته ؾه ٜوٌذ ټالْ ٘ٙڇ زوی آَڈونها ڈډٽنه غډڅه ی أناوی خٍٔیىه تٙه

وٌ ڀً٘سه ته این ٴ٭ڃ ها ٴ٭ڃ ٌت٥ی ڈی ڀٵسنى.اڄثسه وو ٴ٭ڃ )ڀٙر(و )ڀٍویى(هڇ وٌ ٍ٘ای٣ ناٜی ٌت٥ی 
 هٕسنى.



 ٤ٍَ خیىا ټٍوڊ تن ڈا٠ی:

 

‹ىڊ وی› ڈٝىٌ: ‹ تینا› اوّڂ تایى ڈٝىٌ ټڅډه ی ڈوٌو ن٩ٍ ٌا خیىا ټٍو.  -1  

 

‹ویىڊ › ڈٝىٌی ٌا قًٲ ټنیى. ‹ ڊ ›  -2  

 

آڊ ؾه تاٸی ڈی ڈانى، تن ڈا٠ی أر. ویى تن ڈا٠ی -3  

 

أر‹ ویىڊ › تن ڈا٠ی ڈٝىٌ ‹ ویى ›   

 

 تن ڈا٠ی ټڅډه های َیٍ ٌا خیىا ټنیى. وانا، ڀٕسٍٖ، زاتنىڀی، ٌیهسه، نازوانی، خیاڈثٍ، ٌأر ڀو

 

ی ڈ١اٌ٪، ت٭١ی أڇ ها، ٜٵر ها و ٸیىها و ٴ٭ڃ اڈٍ اَ آڊ ٔانسه تن ڈ١اٌ٪ ؾیٕر؟ تنی أر ټه هډه ی ٴ٭ڃ ها
ټه ٴ٭ڃ ڈ١اٌ٪ َیٍ اَ آڊ ٔانسه ٘ىه أر:‹ تین › ڈی ٘ونى. ڈاننى   

 

تیننى ڈی – تینیى ڈی – تینیڇ ڈی تینى ڈی – تینی ڈی –ڈی تینڇ   

 

اَ آڊ ‹ تثین › و ٴ٭ڃ اڈٍ ‹ تینى  ڈی› و ٴ٭ڃ ڈ١اٌ٪ ‹ تیننىه، تینا › و ٜٵر و ٸیىهایی ؾوڊ ‹ تینٗ › و أډی ڈاننى 
 ٔانسه ڈی ٘ونى.

 

 ٤ٍَ خیىا ټٍوڊ تن ڈ١اٌ٪:



 

‹ویىڊ › ڈٝىٌ: ‹ تینا› اوّڂ تایى ڈٝىٌ ټڅډه ی ڈوٌو ن٩ٍ ٌا خیىا ټٍو.  -1  

 

اَ ڈٝىٌ، غا ناڄی غډڅه ی َیٍ ٌا ټاڈڃ ټنیى -2  

 

تینڈن قاال واٌچ ڈی ... چ. : ‹ ویىڊ ›   

 

ی ڀیٍو، تن ڈ١اٌ٪ أر. :تینغُئی ټه وٌ غاناڄی ٸٍاٌ ڈ -3  

 ڈٕنى اڄیه )نهاو(+ ڈٕنى +ٴ٭ڃ ٌت٥ی )أر ، توو، ٘ى، ڀٙر، ڀٍویى(

هنځاڈی ټه )ڀٙر(و)ڀٍویى(تٍ انػاچ ټاٌی ڈ٭نی وهى ی٭نی ته ڈ٭نی ووٌ َوڊ ؾٍنیىڊ و قٍټر ټٍوڊ ته ټاٌ 
َوڊ و ؾٍ نیىڊ و  ٌوو ٴ٭ڃ أناوی نیٕر.ؾٍل ته ووٌ ڈكوٌ ڈی ڀٍوو.ټه وٌ اینػا ڈی ڀٍوو ته ڈ٭نی ووٌ

قٍټر ټٍوڊ ته ټاٌ ڈی ٌوو تناتٍاین ٴ٭ڃ أناوی نیٕر. اڈا وٌ غډڅه ی هوا زاٌیٻ ڀٙر.ڀٙر وٌ اینػا ته 
 ڈ٭نی ٘ى ته ټاٌ ٌٴسه أر تناتٍاین ٴ٭ڃ أناوی أر.

وٸسی اَ ڈٝىٌ قٍٲ )ڊ(ٌا قًٲ ټنیڇ تن ڈا٠ی ته ؤر ڈی آیى.ٔدٓ تن ڈا٠ی ته ؤر آڈىه ٌا ته ٴ٭ڃ اڈٍ 
ڃ ڈی ټنیڇ .ی٭نی ته ووچ ٘هٛ ؤسوٌ ڈی وهیڇ .ٴ٭څی ټه ته ؤر آڈىه ٴ٭ڃ اڈٍ ڈی تا٘ى ټه اتسىای آڊ زثىی

قٍٲ )ب(واٌو.ٔدٓ قٍٲ )ب (ٌا اَ اتسىای ٴ٭ڃ قًٲ ټنیڇ تن ڈ١اٌ٪ ته ؤر ڈی آیى.تا يټٍ 
 وانٗ ټه ٘هٛ ووچ یا ڈها٤ة ته ٔدٓ.ڈا٠ی تن(نوٌو)ټنیڇ ڈی قًٲ ٌا(ڊ) ٔدٓ( ڈٝىٌ)نوٌوڊ：ڈطاڂ

 ٴ٭ڃ ټه(تهوٌ) ڈیځه آڈوَ وانٗ ڈیځیڇ؟تڅه ؾی نوٌوڊ اَ تىیڇ ؤسوٌ ڈیهواهیڇ نٵٍ یٻ ته ڈیځیڇ ڈأر ڈوَآ
ٓ ڈٍقڅه ی آنٍ )ب(ٌا اَ اوڂ ٴ٭ڃ قًٲ ڈی ټنیڇ.)نوٌ(تن ڈ١اٌ٪ ته ؤر ڈی آیى.زا ٔد.آوٌو ؤر ته اڈٍ

 ڈی زونیى تن ڈا٠ی تىیى زا ته ٴ٭ڃ اڈٍ زثىیڃ ټنن.

 آنٍ٘وڊ ته اڀه.نوٌ،ٌو،٘نو. ڈ١اٌ٪ تن نىهى ڈ٭نی اڀه.ټنین ا٠اٴه(ڊ) قٍٲ ها تن آنٍ ته：ٌوٖ ویځه 
ه و تن ڈ١اٌ٪ ڈیٙه.نډیى ڈ٭نی ټه ڈیٙه ٘نوڊ ٌوڊ نوٌڊ ټنین ا٠اٴه(ڊ)  

 اڀه ڊ ا٠اٴه ټنیڇ و ڈ٭نی تىه تن ڈا٠ی .نوٌو ویى ٌٴر. نوٌوڊ ویىڊ ٌٴسن.خٓ تن ڈا٠ی ڈیٙه.

 



، ا٘اٌه ټٍوه أر ڈن٩وَ اَ ټڅډه ا٘اٌه ؾیه؟وٌ یٻ ٸٕډر ته ټڅډه های آوا ڄكن، وا٘اٌه   

 ا٘اٌه ی٭نی اینٽه تىوڊ قٍٲ َوڊ تا ا٘اٌه ؤر و تىڊ ڈٵهوچ ٌو تٍٔونیڇ ڈطڃ خانسوڈیڇ

 ا٘اٌه ز٭اٌیٳ ڈهسڅٵی واٌو

 ته ٬نواڊ ڈطاڂ 

خانسوڈیڇ -  

ڈٵهوڈی ټه یٻ زٝویٍ تیاڊ ڈی ټنى ڈاننى یٻ اضٍنٹا٘ی،زاتڅو ٌاهنډایی و ... -  

تىوڊ أسٵاوه اَ ټالچ و نو٘سه قاوی خیاڈی تا٘ى.نالٜه آڊ ؾه   

 آ٘نایی تا ا٥ٜالقاذ اوتی

 

ڀوینى.«نطٍ»نطٍ:وٌڄٱر خٍاټنىڊ وانسٙاٌواوڊ أر ووٌا٥ٜالـ اوب ته ٔهنی ټه ٬اٌی اَوَڊ وٸاٴیه تا٘ى  

 

ڊ ن٩ڇ :وٌڄٱر وانه های ڈٍواٌیىٌاته ٌ٘سه ټٙیىڊ ووٌا٥ٜالـ اوب ته ټالڈی ڀٵسه ڈی ٘وو ټه ڈٹیّىته وَ
 وٸاٴیه تا٘ى.

 

ڀوینى.«ڈنطوٌ»ڈنطوٌ:ته ٔهنی ټه ته ٘ٽڃ نطٍتا٘ىټالچ   

 

ڀوینى.«ڈن٩وچ »ڈن٩وچ :ته ٔهنی ټه ته ٘ٽڃ ن٩ڇ تا٘ىټالچ   

 

٘٭ٍ:ٔهنی أر ڈوَوڊ ونیاڂ انځیُوزٵاوذ ڈیاڊ ٘٭ٍون٩ڇ وٌاین أر ټه ن٩ڇ ټالڈی ڈوَوڊ و ڈٹٵی أر وڄی 
٘٭ٍټڅّی أر اٰڅة ته غای ن٩ڇ ټڅډه ی ٘٭ٍته ټاٌتٍوه ڈی ٘٭ٍټالڈی ڈوَوڊ وڈهّیڃ أر ،اڈّاؾوڊ ڈٵهوچ 

 ٘وو.



 

تیر : وٌڄٱر ته ڈ٭نی نانه و وٌا٥ٜالـ ټڇ زٍین ڈٹىاٌ ٘٭ٍ و ته ٬ثاٌذ ویځٍ واقى ٘٭ٍ أر ټه اَ وو ڈٍٝا٪ 
، « زٻ تیر »ڈی ڀوینى . « ٴٍو»زٙٽیڃ ٘ىه أر . اڀٍ ٘ا٬ٍڈٹٝوو نووٌا زنها وٌ یٻ تیر تیاڊ ټنى، ته آڊ تیر 

اَ ویځٍ ناچ های آڊ أر .« ڈٵٍو»  

تیٙسٍوٌاضنای ٔهنٍانی ها،ن٥ثه هاوناڈه هاأسٵاوه ڈی ٘وو.زٻ تیر های ٜائة ڈٙهوٌأر .«زٻ تیر »اَ  

 

 *ڈٍوی نه ته ٸوذ أر و٘ډٙیٍَنی

 آڊ أر ټه غوٌی ټه زوانی ،نٽنی

 

  

 

 *خیٙانی ٬ٵوزوٌاخٍؾین نٕاَوغٍچ 

 ڈا آیینه ټی تٍهڇ نوٌواََ٘سی زډطاڄها

 

  

 

 )ٜائة (

 

 

ناچ واٌو.ڈٍٝا٪ یا ڈٍٝ٪ ،وٌڄٱر ته ڈ٭نی «ڈٍٝا٪ »ڈٍٝا٪ :هٍتیر ٘اڈڃ ووٸٕډر أر .هٍیٻ اَاین ٸٕډر ها،
 یٻ ڄنځه اَوٌووزهسی ووٌا٥ٜالـ نیډی اَیٻ تیر أر.



 

ناچ واٌو.«ڈٍّٝ٪ »ڈٍّٝ٪ :تیسی ټه هٍووڈٍٝا٪ آڊ ٸاٴیه وا٘سه تا٘ى،  

ا ٘ٽایر ڈی ټنىتٙنواَنی ؾوڊ قٽایر ڈی ټنى وَغىایی ه  

 ٔینه نواهڇ ٍ٘قه ٍ٘قه اَٴٍاٶ زاتځویڇ ٍ٘ـ وٌوا٘سیاٶ

 

وَڊ :تا٘نیىڊ هٍیٻ اَڈٍٝا٪ ها، آهنٿ ناّٜی ٌاقّٓ ڈی ټنیڇ ټه آڊ ٌا وٌ یٻ غډڅه ڈ٭ډوڄی نډی یاتیڇ .این 
أر. وَنی ټه وٌ هٍیٻ اَڈٍٝا٪ ها اقٕاْ ڈی « وَڊ ٘٭ٍ» آهنٿ ټه وٌ زډاچ ڈٍٝا٪ ها یٽٕاڊ أر ، هډاڊ

٘وو، زات٫ ن٩ډی أر ټه وٌ ؾځونځی ٸٍاٌڀٍٴسن ټڅډاذ آڊ ڈٍٝا٪ وغوو واٌو؛ ته ڀونه ای ټه اڀٍ وٌ هٍ ڈٍٝا٪ 
ټڅډه ای قًٲ ٘وو یا غای ټڅډه یا ټڅډازی زٱییٍ ټنى، آڊ وَڊ نهٕسین اقٕاْ نهواهى ٘ى. وٌ هٍ ٘٭ٍ زډاچ 

ٌهٍووڈٍٝا٪ یٽی أر. ٬څډی ټه ڈٍٝا٪ ها هڇ وَڊ انى. اَ این هڇ وَنی أر ټه ز٭ىاو وزٍزیة هػاها و
 وٌتاٌه وَڊ ٘٭ٍ ٔهن ڈی ڀویى٬ٍوٞ ناڈیىه ڈی ٘وو.

 

ٌویٳ:ٌویٳ اَویّڀی های ٘٭ٍهای ٔنّسی أر .ٌویٳ وٌخایاڊ هٍتیر زٽٍاٌڈی ٘ووواین زٽٍاٌ تٍزأضیٍڈؤیٹی 
زأټیىڈی ٘٭ٍڈی اٴُایى.زٽٍاٌوٌانٕػاچ ٘٭ٍڈوضٍأر وڈاننىٸاٴیه زىا٬ی ڈ٭انی ٌاڈډٽن ڈی ٔاَو ونیُڈوغة 

 ٘وو.

 

 ای ٔاٌتاڊ آهٕسه ٌاڊ ټه آٌاچ غانڇ ڈی ٌوو 

 واڊ وڂ ټه تانوووا٘سڇ تاوڄٕسانڇ ڈی ٌوو

 ڈن ڈانىه اچ ڈهػوٌاَاو،تیؿاٌه وٌنػوٌاَاو

 ڀویی ټه نیٙی ووٌاَاو،وٌأسهوانڇ ڈی ٌوو

 

 )ٔ٭ىی (

 



 

ه ی ڈٕسٹڃ وته یٻ ڈ٭نی ته ٜوٌذ یٻ ټڅډ«ڈی ٌوو»ته خایاڊ ڈٍٝا٪ اوڂ ٘٭ٍوڈٍٝا٪ های َوظ تنځٍیى؛واِه ی 
ناچ واٌو.«ٌویٳ »وٌخایاڊ هډه آنهازٽٍاٌ٘ىه أر .این واِه   

 ٌویٳ ڈی زوانىیٻ یاؾنىواِه یایٻ غډڅه تا٘ى.

 

 ڀوهٍنووٌاهویىاټن ټډاڂ این أر وتٓ

 نویٗ ٌاوٌنویٗ خیىاټن ټډاڂ این أر وتٓ

 

 )قاظ ڈیٍَاقثیة نٍأانی (

 

 

 

انىه ڈی ٘وو.نو«ڈٍوّٲ »ڈٍوّٲ :٘٭ٍی ټه ٌویٳ واٌو  

 

ڀوینى وټڅډازی ټه این « ٸاٴیه »ٸاٴیه :ته قٍوٲ ڈٙسٍٺ ټه وٌټڅډاذ آنٍٸٍینه های ٔهن ڈن٩وچ زٽٍاٌڈی ٘وو
ناڈیىه ڈی ٘ونى.«ټڅډاذ ٸاٴیه »قٍوٲ ڈٙسٍٺ وٌآنهاآڈىه أر   

 

 ای ٔاٌتاڊ آهٕسه ٌاڊ ټاٌاچ غانڇ ڈی ٌوو 

 وآڊ وڂ ټه تانوووا٘سڇ تاوڄٕسانڇ ڈی ٌوو

ڈهػوٌاَاو،تیؿاٌه وٌنػوٌاَاوڈن ڈانىه اچ   

 ڀویی ټه نیٙی ووٌاَاو،وٌأسهوانڇ ڈی ٌوو



 ڀٵسڇ ته نیٍنٿ وٴٕوڊ ،خنهاڊ ټنڇ ٌیٗ وٌوڊ 

 خنهاڊ نډی ڈانىټه نوڊ تٍآٔسانڇ ڈی ٌوو

 

وٌخایاڊ هډه این « انڇ »ته واِه ها ی ٸثڃ اَوٌیٳ وٌخایاڊ ڈٍٝا٪ اوڂ وڈٍٝا٪ َوظ ٘٭ٍٴوٶ تنځٍیى؛قٍوٲ 
غانڇ ،وڄٕسانڇ ،أسهوانڇ »ناچ واٌو و ټڅډازی ن٩یٍ«ٸاٴیه»أر واین قٍوٲ ڈٙسٍٺ واِه هازٽٍاٌ٘ىه

ناڈیىه ڈی ٘ونى.ٸاٴیه ٬الوه تٍزأزیٍڈؤیٹایی «ټڅډاذ ٸاٴیه »ټه این قٍوٲ ڈٙسٍٺ وٌآڊ هاآڈىه أر ، «و...
وتىاڊ ها ،ته زن٩یڇ ٴٽٍواقٕاْ ٘ا٬ٍ ټډٻ ڈی ټنى،ته ٘٭ٍأسكٽاچ ڈی تهٙى،ڈٍٝا٪ ها وتیسهاٌاغىاڈی ټنى

 زٙهیٛ ڈی وهىوتازىا٬ی ڈ٭انی وٌآٴٍینٗ ڈٵاهیڇ نووزاَه ته ٘ا٬ٍټډٻ ڈی ټنى.

 

 نٽسه :وٌ٘٭ٍٔنسّی ٸاٴیه اغثاٌی وٌویٳ ټه خٓ اَٸاٴیه ڈی آیى ، انسیاٌی أر. 

 

 نٽسه :ٸاٴیه وٌ٘٭ٍنیډایی ن٩ڇ ڈٙهٝی نىاٌو.

 

نیى،وٌڈی یاتیىټه ٸاٴیه وٌخایاڊ ڈٍٝا٪ وٌ٘٭ٍی ټه نوانىیىوٸر ټ«انڇ »ٸاڄة :اڀٍته نكوه ی زٽٍاٌٸاٴیه ی 
ناچ واٌو.زٵاوذ ٸاڄة «ٸاڄة»اوڂ ٘٭ٍوهډه ڈٍٝا٪ های َوظ آڈىه أر .٘ٽڅی ټه ٸاٴیه ته ٘٭ٍڈی تهٙى ، 

ها،زٵاوذ وٌؾځونځی ٸاٴیه آڊ هأر .َیٍاٸاٴیه ڈی زوانىزنهاوٌخایاڊ ڈٍٝا٪ ٴٍویاَوظ یاوٌآنٍهٍووڈٍٝا٪ یٻ 
یه وٌوویاؾنى٘٭ٍیٽٕاڊ تا٘ى،ز٭ىاواتیاذ ،ڈكسواووَڊ نو٪ ٸاڄة ٌاڈٙهٛ تیر تیایى.اڀٍنكوه ی زٽٍاٌ ٸاٴ

 نواهنى ټٍو.

 

 نٽسه :٘٭ٍٔنّسی ٸاڄثهای ڈسٵاوذ واٌواڈاٸاڄة ٘٭ٍنیډایی اَټوزاه وتڅنى٘ىڊ ڈٍٝا٪ هاقاٜڃ ڈی ٘وو.

 

 ز٭ٍیٳ تىڂ

 



ٱـــڃ ویا یٽی ویځٍ اَ تــــىڂ أڇ یا ڀٍوه أډی أر ټه نــاچ ویځٍ یا ٘هٍذ یاڈٹاچ و ٬نواڊ یا ڄٹة یا ٘
( وٌ واٸ٫ تىڂ تٍای زو٠یف یا  93و وټسٍ نانڅٍی ،  127نٝوٜیاذ أڇ ٸثڃ اَ نوو ٌا تیاڊ ڈی ټنى.) انوٌی ، 

(   ته تیاڊ ٔاوه زٍ ڀاهی ؾوڊ ټٕی یا ؾیُی ٌا ناچ ڈی تٍیڇ  44زاټیى أڇ ٸثڃ اَ نوو ڈی آیى . ) نیاڈدوٌ ، 
اٌو ڈٹٝوو ڈا ٌا وٌ نیاتى.خٓ تٍای وا٠ف زٍ ټٍوڊ ڈٹٝـوو نووڈاڊ ، نـاچ ڀډاڊ ڈی ټنیڇ ټه ٘نونىه اقسډـــاڂ و

ویځٍ یا ٘ٱـڃ و ڈٹاچ یا نٙـــانی ویځٍ أڇ ٌا تیاڊ ڈی ټنیڇ.این زو٠یف ا٠اٴی ټه وٌتاٌه ی أڇ ڈی وهیڇ 
(93-94نوانىه ڈی ٘وو . )نانڅٍی ،«تىڂ»  

 

 ویّڀی های تىڂ

 

ڈی ٘نأیڇ ٬ثاٌذ انى اَ :« ٌاه های زٙهیٛ تىڂ » ویّڀی های تىڂ ټه ڈا آنها ٌا تا ٬نواڊ   

 

.تا٘نى وا٘سه نٹٗ یٻ ، غډڅه وٌ تایى آڊ اَ ٸثڃ أڇ و تىڂ – 1  

 

و أڇ ٸثڃ اَ آڊ تایى یٻ ؾیُ یا یٻ ٘هٛ تا٘نى و وو ؾیُ یا وو ټٓ ڈٕسٹڃ اَ هڇ نثا٘نى . تىڂ – 2  

 

. تٍٔى آٔیثی هغډڅ ڈ٭نی ته ټه این ؛تىوڊ تا٘ى ٘ىڊ قًٲ ٸاتڃ غډڅه اَ تىڂ – 3  

 

. آیى نډی ٴ٭ڃ تالٴاٜڅه تىڂ اَ ت٭ى – 4  

 

. تا٘ى وا٘سه ټٍٕه نثایى تىڂ اَ ٸثڃ أڇ – 5  

 

ویٍڀوڂ ٸٍاٌ ڈی ڀیٍو . وو تین تىڂ – 6  



 

 ڈطاڂ : ٴٍوؤی ، قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ ، ٔهن ٌا ته آٔډاڊ ٬څیین تٍو .

 

ڀانه ی ٴوٶ تٌٍٔی ټنیڇ ؛ڈی تینیڇ ټه :ټه اڀٍ این ڈطاڂ ٌا تا ٌوٖ ها یا هډاڊ ویّڀی های ٘ٗ   

 

. واٌنى نهاوی نٹٗ  غډڅه وٌ وو هٍ ٴٍوؤی و  ایٍاڊ تٌُپ ٍٔای قډأه – 1  

 

ٍ وو یٻ ٘هٛ هٕسنى .ی٭نی ٴٍوؤی هډاڊ قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ  أر و این هاه – 2  

ټاٌ ڈیٍوو٠ٍب اڄډطڃ یٽی ووخیٍاهن تیٙسٍ خاٌه ټٍوه :تٍایه اٴٍاوی ټه زػٍته تیٙسٍ ته   

 ٍٔو وڀٍچ ؾٙیىه هڇ هډین ٠ٍب اڄډطڃ ٌا واٌو

��☝أساو هډٽاٌاڊ وٌ ټنایه و٠ٍب اڄډطڃ این خیاچ ڈسٵٷ اڄٹوڂ نیٕسنى ٘ډا ؾه ڈیٵٍڈاییى  

 اڄثسه ټنایه هڇ هٕسنى

 ٠ٍب اڄډطڃ ها ټنایه واٌنى

 ته وڄیڃ اینٽه ڈن٩وٌ ٌا ٍٔی٭سٍ تٍٔاننى

 ټنایه ها هډځی ٠ٍب اڄډطڃ نیٕسنى

ها ټنایه های خنى آڈوَ هٕسنى ټه ٌایع ٘ىه انى٠ٍب اڄډطڃ   

ٔالچ تٍ هډه ؛نو٘ا اناڊ ټه اهلل یاٌ٘اڊ تی، ته قډى و ٸڃ هو اهلل ټاٌ٘اڊ تی ، ٸاٴیه وٌ این تیر ؾه ټڅډه ای 
 أر؟

 یاٌ و ټاٌ یا یاٌ٘اڊ و ټاٌ٘اڊ

 یاٌ٘اڊ و ټاٌ٘اڊ وتاَاٌ٘اڊ

 ټاٌ٘اڊ یاٌ٘اڊ



خٍوٌی ، تنىڀی أر .. ڈٵ٭څوڂ ټىاچ أر ؟ و زٍغډه تیر.. ته ٔهسی وهى ڈٍو اَاوه زن ټه خایاڊ زن  

 انٕاڊ زال٘ځٍ ونػیة ټاٌ وزالْ ڈیٽنى َیٍا ڈی وانى آنٍ زنثڅی تنىڀی أر

 ڈٵ٭وڂ ) زن( قًٲ ٘ىه ٴٽٍ ټنڇ

٠ډیٍ ڈسٝڃ ذ وٌ تیر َیٍ وٌ ټىاچ ڀُینه آڈىه أر؟» نٹٗ ؤسوٌی «   

»ٙاڊ ته زاتنىڀی أر نیاټانر ٌا وٌَٖ آڊ ڈایه واو ټه ٘هناڈه َ ای«   

 اڄٳ) ڈٵ٭وڂ 

 ب) ڈسډڇ 

 ظ) ڈ١اٲ اڄیه 

 و) نهاو

. ڈ٭نی ټىاچ ټڅډه ناؤٌر أر؟1  

 اڄٳ) ٜیٳ ( ٴٝڃ زاتٕساڊ

 ب) ٘سا (ٴٝڃ َڈٕساڊ

 ) ظ) ڈٙٹر (نواٌی

 و) نیٍه ( ڀٕسال

وٌ ڈٹاتڃ ټىاچ ڀُینه ناؤٌر أر؟» آٌایه ی نو٘سه ٘ىه . « 9  

ناٺ هنٍ نیُ ڈن ای اٜٵهاڊ ( زٙثیه ) اڄٳ) ای ته هنٍ ٍٔڈه ی ؾٙڇ غهاڊ  

 ب) ٰنؿه تا وڂ ڀٍٴسه ڀٵر: َنىڀی ڄة َ ننىه تٕسن أر. ( زٙهیٛ)

 ظ) ڈځوی انىه نویٗ تا و٘ډناڊ ټه اڂ قوڂ ڀوینى ٘اوی ټناڊ ( زڅډیف)

 و) ته اَ نیٽی انىٌغهاڊ ټاٌ نیٕر وو ٜى ڀٵسه ؾوڊ نیڇ ټٍواٌ نیٕر. ( ڈثاڄٱه)

نه ڈسٵاوذ أر؟وٌ ټىاچ ڀُی» َڈاڊ ٴ٭ڃ «   

 اڄٳ) أة ٔواٌی ڈٹىاٌی اَ ٌاه ٌٴسه توو . 



 ب) ڈٍو تُاَ اَ ٘هٍ خاٌؾه های ڀوناڀوڊ ڈی نٍیى .

 ظ) تایى تاٌ نووچ ٌا نووچ ته ووٖ تٽٙڇ .

و) نٍڀوٖ خا ته ٴٍاٌ ڀًا٘ر.   

 ټىاچ یٻ اَ اٌټاڊ زٙثیه ٌا ڈی زواڊ قًٲ ټٍو؟

 اڄٳ) ڈٙثه ته، وغه ٘ثه 

 ب) ڈٙثه، وغه ٘ثه 

وغه ٘ثه، اواذ زٙثیه  ظ)  

 و) اواذ زٙثیه، ڈٙثه

 ؾه ز٭ىاو قٍٲ ٌت٣ وٌ ٬ثاٌذ َیٍ وغوو واٌو؟

ت٭١ی ؾوڊ واٌو هٕسنى ټه ٴٹ٣ ڀاهی ته آنها نیاَ واٌیڇ. تٍنی ویځٍ ڈاننى تیډاٌی هٕسنى و ڈا هٍڀُ ته آنها « 
 نیاَ نىاٌیڇ و ڄیٽن ڀاهی ڀٍٴساٌ٘اڊ 

» زا ته ٔاڄډر اَ ؤر آنها، ٌها ٘ویڇ.ڈیٙویڇ؛ تایى ٜثٍ و زكډّڃ وا٘سه تا٘یڇ   

) ؾها1ٌ   

) خنع2   

 3ٗ٘ (  

) هٵر4   

 ڈٙثه

 

 ـ ڈٙثه ته

 

 ـ وغه ٘ثاهر



 

 ـ اواذ زٙثیه

 

 اڀٍ اواذ و وغه ٘ثاهر اَ یٻ زٙثیه قًٲ ٘وو ته آڊ زٙثیه تڅیٯ ڀوییڇ.

 

  

 

نډونه   

 

زو وِی ڈاهی و آڊ وڄثٍ تهاٌ أر   

 

أر ټاٌ و٘واٌ هڇ ته زاڊٔ  ٌٔیىڊ  

 

ٍاڄىین أ٭ى ڀٍڀانیٴه  

 

  

 

وٌ ڈطاڂ تاال وو زٙثیه واٌیڇ ټه وٌ هٍ وو اواذ و وغه ٘ثاهر قًٲ ٘ىه أر و ڈطاڂ واٌای وو زٙثیه تڅیٯ 
 أر.

 



وٌ زٙثیه اوڂ ٘ا٬ٍ ڈها٤ة نوو ٌا ته وی ڈاه زٙثیه ټٍوه أر و وغه ٘ثاهر آڊ ٌا نیاوٌوه أر. اَ 
و یٻ قاڄر ڈٍپ ٌا وٌ نوو ته نواننىه واڀًاٌ ټٍوه أر و این  ڈٙهٝاذ تاٌَ وی ڈاه ٌَو تووڊ و خائیُی تووڊ

 اتهاچ وٌ ٘ثاهر و اغثاٌ ته زٵٽٍ یٻ َیثایی ناٜی ته ٘٭ٍ واوه أر.

 

  

 

 اٜڃ زٙثیه اوڂ : زو ڈطڃ وی ڈاه ٌنٿ خٍیىه و ٌَو هٕسی.

 

 اٜڃ زٙثیه ووچ : آڊ وڄثٍ ڈطڃ تهاٌ ٍٔ ٔثُ و ٘او أر.

 

  

 

 زٙثیه تڅیٯ وو نو٪ أر:

 

ـ زٙثیه تڅیٯ ٰیٍ ا٠اٴی 1  

 

ـ زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی 2  

 

  

 

 ٰیٍ ا٠اٴی :)أسناوی(



 

ڀاهی اوٸاذ اواذ و وغه ٘ثاهر قًٲ ڈی ٘ونى تىوڊ اینٽه غای ڈٙثه و ڈٙثه ته ٬وٞ ٘وو ټه ته آڊ زٙثیه 
 تڅیٯ ٰیٍ ا٠اٴی ڈی ڀوییڇ.

 

  

 

 نډونه :

 

ٌنٕاٌ ڀڃ  <ٌنٕاٌٖ هډؿوڊ ڀڃ َیثأر ;;;;;  

 

  

 

 ا٠اٴی :

 

ڀاهی ت٭ى اَ قًٲ وغه ٘ثاهر و اواذ غای ڈٙثه و ڈٙثه ته ٬وٞ ڈی ٘وو ټه ته آڊ زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی یا ا٠اٴه 
 ی زٙثیهی ڈی ڀوییڇ.

 

  

 

 نډونه:

 



ڀڃ ٌنٕاٌ  <ٌنٕاٌٖ هډؿوڊ ڀڃ َیثأر ;;;;;  

 

  

 

یاو آوٌی خایه های زٙثیه وٌ این ڈطاڂ :   

 

  

 

 ٌنٕاٌٖ

  

 

 هډؿوڊ

  

 

 ڀڃ

  

 

 َیثأر

 

 ڈٙثه



  

 

 اواذ

  

 

 ڈٙثه ته

  

 

 وغه ٘ثاهر

 ز٭ىاو غډڅه وٌ ټىاچ ڀُینه تیٙسٍ اَ تٹیّه أر ؟

) تىاڊ ، ای خٍٕ ټه ڈٍوڈاڊ زا َنىهانى اَ وؤساڊ ناڀُیٍنى.1   

) ناڊ نوو نوٌوڊ و نٕٙسن ته ټه ټډٍ ٌَّین تٕسن ته نىڈر ایٕساوڊ .2   

و اقٕاڊ زاَه واٌ ) خٓ ته ټاٌ وؤساڊ انىیٙه ټن و وؤسی ایٙاڊ ته ڈٍوڈی 3   

) ڈٙاوٌذ وٌ ټاٌها اَ ٸویٍایی ڈٍوچ تا٘ى و اَ زډاچ ٬ٹڅی و خیٙثینی .4   

 وٌ ټىاچ یٻ اَ ڀُینههای َیٍ نهاو نیاڈىه أر؟

) ایّاچ ڀڃ ؾوڊ ٬ډٍ ته ٌٴسن ٘ساب ټٍو 1   

) ڈن اَ تیځانځاڊ ویځٍ نناڄڇ2  

) و ڄیٽن ڀاهی ڀٍٴساٌ٘اڊ ڈیٙویڇ.3   

ب) تناهای آتاو ڀٍوو نٍا4   

 وٌ هډهی ڈٍٝا٬ها زٍټیة وٜٵی ( ڈوٜوٲ و ٜٵر ) وغوو واٌو ته غُ ......



) ؾوڊ وؤر نو ڀیٍی،خٙر تٍ وؤساڊ 2) ته ټاٌ وؤساڊ انىیٙه ټن و وؤسی ایٙاڊ ته ڈٍوڈی زاَهىاٌ. 1 
 ټهن ڈٽن. 

) تا ڈٍوڈانی ټه تا زو ٌاهىؤسی ٌونى ونیډىؤر تا٘نى، ٔاَڀاٌی ټن.3   

ی تیننى، وؤر یٽىڂ ٘ونى.) ؾوڊ اَ زو ڈٍوڈ4   

 ڈسن َیٍ ؾه نو٪ نو٘سهای أر ؟

ته ٘٭ٍ و ٘ا٬ٍی ٌوی آوٌو و وٌ َڈینهی ڈؤیٹی  3131او ٘ا٬ٍ ، ڈسٍغڇ و ڈكٹٷ ڈ٭اٍٜ أر . وی اَ ٔاڂ « 
»اٜیڃ ایٍانی نیُ ٴ٭اڄیّر وا٘ر و...  

) زوٜیٳ ټٍوڊ1  

) ٍ٘قكاڂ نویٕی 2   

) ڀُاٌٖ نویٕی3  

) نا٤ٍهنویٕی4   

ینه ڈٵ٭وڂ ویىه نډیٙوو؟وٌ ټىاچ ڀُ  

) اوّڂ ؤر و وهن خاٺ ټنى.1   

) وهن ٴٍال تاَ نٽنى.2   

) آنځاه تٍ ټناٌ نواڊ قا٠ٍ آیى و تٍ نواڊ نٙینى.3   

) ته ٤٭اچ ن٩ٍ نٽنى و ٤٭اچ نثویى.4   

 نویٕنىهی ټىاچ ټساب ا٘سثاه نو٘سه ٘ىه أر ؟

) ټیډیای ٔ٭اوذ: اتوقاڈى ڈكډى ُٰاڄی1   

تن ٨هیٍی ٔډٍٸنىی  ) ٔنىتاوناڈه: ٬څی2   

) اناڄٷ ناٍٜی: نواغه ن٩اڈاڄډڅٻ زؤی3   

) ڄ٥ائٳ اڄډواٸٳ: ڈاڂ اوهڇ ٬ُڄسی نڅهاڄی4   

 ز٭ٍیٳ تىڂ



 

تــــىڂ أڇ یا ڀٍوه أډی أر ټه نــاچ ویځٍ یا ٘هٍذ یاڈٹاچ و ٬نواڊ یا ڄٹة یا ٘ٱـــڃ ویا یٽی ویځٍ اَ 
( وٌ واٸ٫ تىڂ تٍای زو٠یف یا  93و وټسٍ نانڅٍی ،  127نٝوٜیاذ أڇ ٸثڃ اَ نوو ٌا تیاڊ ڈی ټنى.) انوٌی ، 

(   ته تیاڊ ٔاوه زٍ ڀاهی ؾوڊ ټٕی یا ؾیُی ٌا ناچ ڈی تٍی 44زاټیى أڇ ٸثڃ اَ نوو ڈی آیى . ) نیاڈدوٌ ،   

چ ڀډاڊ ڈی ټنیڇ ټه ٘نونىه اقسډـــاڂ واٌو ڈٹٝوو ڈا ٌا وٌ نیاتى.خٓ تٍای وا٠ف زٍ ټٍوڊ ڈٹٝـوو نووڈاڊ ، 
ځٍ یا ٘ٱـڃ و ڈٹاچ یا نٙـــانی ویځٍ أڇ ٌا تیاڊ ڈی ټنیڇ.این زو٠یف ا٠اٴی ټه وٌتاٌه ی أڇ ڈی وهیڇ نـاچ وی

(93-94نوانىه ڈی ٘وو . )نانڅٍی ،«تىڂ»  

 

 ویّڀی های تىڂ

 

ڈی ٘نأیڇ ٬ثاٌذ انى اَ :« ٌاه های زٙهیٛ تىڂ » ویّڀی های تىڂ ټه ڈا آنها ٌا تا ٬نواڊ   

 

.تا٘نى وا٘سه نٹٗ یٻ ، غډڅه وٌ تایى آڊ اَ ٸثڃ أڇ و تىڂ – 1  

 

اَ هڇ نثا٘نى . ڈٕسٹڃ ټٓ وو یا ؾیُ وو و تا٘نى ٘هٛ یٻ یا ؾیُ یٻ تایى آڊ اَ ٸثڃ أڇ و تىڂ – 2  

 

. تٍٔى آٔیثی غډڅه ڈ٭نی ته ټه این ؛تىوڊ تا٘ى ٘ىڊ قًٲ ٸاتڃ غډڅه اَ تىڂ – 3  

 

. آیى نډی ٴ٭ڃ تالٴاٜڅه تىڂ اَ ت٭ى – 4  

 

. تا٘ى وا٘سه ټٍٕه نثایى تىڂ اَ ٸثڃ أڇ – 5  

 



. ڀیٍو ڈی ٸٍاٌ ویٍڀوڂ وو تین تىڂ – 6  

 

 ڈطاڂ : ٴٍوؤی ، قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ ، ٔهن ٌا ته آٔډاڊ ٬څیین تٍو .

 

 ټه اڀٍ این ڈطاڂ ٌا تا ٌوٖ ها یا هډاڊ ویّڀی های ٘ٗ ڀانه ی ٴوٶ تٌٍٔی ټنیڇ ؛ڈی تینیڇ ټه :

 

. واٌنى نهاوی نٹٗ  غډڅه وٌ وو هٍ وؤیٴٍ و  ایٍاڊ تٌُپ ٍٔای قډأه – 1  

 

ها این و أر  ایٍاڊ تٌُپ ٍٔای قډأه هډاڊ ٴٍوؤی ی٭نی. هٕسنى ٘هٛ یٻ وو هٍ – 2  

 

 انوا٪ اڈال

 انوا٪ اڈال

 ناب نوو٘اڊ ؾٙډاڊ یٽی اَ ٴٍاڀیٍاڊ ٌا تٕسه ٔدٓ ڈسنی

 

څو ټالْ ڈی نویٕى و ویځٍ ا١٬ا ی زو٣ٔ یٽی اَ ا١٬ای ڀٍوه نوانىه ڈی ٘وو . آڊ ٴٍو تا ؾٙڇ تٕسه تٍوی زات
 ڀٍوه غهر نو٘سن قٍوٲ و نٹ٥ه

 

و ویځٍ ٬الئڇ نځاٌ٘ی او ٌا ٌاهنډایی ڈی ټننى .   

 

اڈالی نو٘ه ای : ڈ٭څڇ یٻ ټڅډه تځویى واَ وانٙأڈوَاڊ تهواهى زا تا ٘نیىه این ټڅډه هٍ واِه یا ٬ثاٌزی  -33
 ٌا ټه ته يهنٙاڊ ڈی ٌٔى تنویٕنى.



 

ڈسن اڈال ٌوی زاتڅو نو٘سه ٘وو و تهٝوٌذ ٘ډٍوه ٘ډٍوه نوانىه ٘وو ٔدٓ زاتڅو خاٺ  اڈالی ٘ډٍونی :-34
 ٘وو و اڈال ڀٵسه ٘وو .

 

اڈالی ٌونویٕی : ټڅډازی اَ ڈسن ٌوی زاتڅو نو٘سه ٘وو و ته تؿه ها یاو آوٌی ڀٍوو هنځاچ نو٘سن اڈال وٌ  -35
 ٜوٌذ تٍنوٌو و ته یاو نیاوٌوڊ

 

ى و ٘ٽڃ ٜكیف آڊ ٌا تنویٕنى.آڊ ها ته این ټڅډاذ نځاه ټنن  

 

 "سه تا٘نى ڈطالوا٘ ڈ٭ینی قٍوٲ ټه ټننى خیىا ٌا ټڅډازی زا ٘وو نوأسه ها تؿه اَ:  ټڅډاذ تنىی ٤ثٹه – 36
 ټڅډازی ټه ٬الڈر زٙىیى واٌنى .

 

اڈال ته ٜوٌذ ٸٝه : ٸٝه ای نوانىه ٘وو زا آڊ ها تا وٸر ڀوٖ ټننى ٔدٓ هٍ ؾه اَ ٸٝه ٴهډیىنى ٌا  -37
ټاًٰ تنویٕنى . ٌوی  

 

  

 

  

 

  

 



اڈال ته ٜوٌذ تاَی : وٌ ڈوَاییٻ های ټالْ یا قیا٢ ڈىٌْ غىوڂ قٍوٲ اڄٵثا تا ڀؽ ټٙیىه ٘وو ت٭ى  -38
 ټڅډازی ٌا ټه اَ ٸثڃ نو٘سه و وٌوڊ

 

خاټر ٸٍاٌ واوه ایڇ تین  تؿه ها زوَی٫ ٘وو ت٭ى آڈوَڀاٌ ټڅډاذ وانڃ خاټر ٌا ڈی نوانى و وانٗ آڈوَ تا خٍیىڊ 
وی قٍوٴی ټه وٌ نانه هایٌ  

 

غىوڂ أر ټڅډه ٌا ته ڈ٭څڇ نٙاڊ ڈی وهى ڈطآل ټڅډه ی ٸٝه ټه وانٗ آڈوَ تایى ٌوی نانه های ) ٶ ـ ٚ ـ ـه ( 
 تدٍو و آڊ ټڅډه ٌاڈٙهٛ ټنى .

 

اڈالی تی ٜىا : این اڈال ڈی زوانى تٍ زٹویر هوٖ ویىاٌی و ٴ١ایی وانٗ آڈوَاڊ تیٵُایى . تؿه ها تایى  -39
ای نوب ته ڄة ها و قٍټاذاتسى  

 

ٜوٌذ نځا ه ټنى ت٭ى ټڅډه یا غډڅه ی ڈنأة ٌا تنویٕى . و تٍای ٴ١ا نویٕی هڇ ڈ٭څڇ ټڅډه ٌا وٌ ٴ١ا تنویٕى زا 
 وانٗ آڈوَ تا نځاه ته ؤر ڈ٭څڇ

 

 ټڅډه ٌا زٙهیٛ وهى .

 

٘ٽڃ های ڈهسڅٵی نو٘سه ڈی نو٘سن اڈال تا أسٵاوه اَ نډیٍ تاَی : تؿه ها ټڅډاذ غىیى ٌا ټه هڇ ٜىا یا ته -40
 ٘ونى و یا اٌَٖ اڈالیی واٌنى ٌا تا

 

 نډیٍ تاَی ڈی ٔاَوو آڊ ٌا وٌ وٌٸه یا وٴسٍ تؿٕثانى و یا تا ٸٍاٌ واوڊ ټڅډاذ ټناٌ هڇ غډڅه تٕاَو.

 

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



اڈال تا ٸو٢ ټثٍیر : ٌوی هٍیٻ اَ ٘ٗ ٤ٍٲ ٸو٤ی ټثٍیر ټڅډازی نو٘سه ڈی ٘وو ٔدٓ ته هٍ ڀٍوه ؤسه -41
ها ٌا واوه زا تا هٍ ای اَ ٸو٤ی  

 

 ؤسه اَ ټڅډاذ یٻ غډڅه ٔانسه ٘وو ت٭ى تا اٌزثا٢ واوڊ غډالذ یٻ ڈسن ته ؤر تیایى .

 

اڈالی ویواٌی : وٌ ٸٕډسی اَ ویواٌ ټالْ زاتڅوی تٍای ټڅډازی ټه اٌَٖ اڈالیی تٕیاٌی واٌنى ؤٌر ٘وو زا -42
 یٻ هٵسه هڇ ٌوی ویواٌ ٸٍاٌ

 

اٌ وا٘سه تا٘ى زا این ټڅډاذ ته قاٴ٩ه ی آنها تٍوو .تځیٍو زا غڅوی ویى تؿه ها ٸٍ  

 

اڈالی ټاٌؤسی : وٌَنٿ هنٍ ټڅډاذ ڈٙٽڃ ٌا تا نم و ٔوَڊ ٌوی خاٌؾه تا ٌنځهای ڈسٵاوذ تىوَنى. -43  

 

اڈالی َنػیٍه ای : ڈ٭څڇ غډڅه ای ٌا ڈی ڀویى و اَ تؿه ها ڈی نواهى ټه تا آنٍین قٍٲ اَ غډڅه ی ڈوٌو  -44
ىی تنویٕنىن٩ٍ غډڅه ی غىی  

 

ټڅډه ی ڈ٭ًٌذ  "اڈالی غىوڄی : غىوڄی وٌانىاَه ی تٌُپ اَ ټڅډازی ڈهڇ ته ٜوٌذ زٽٍاٌی نو٘سه ٘وو ڈطال -45
 ٔه تاٌ نو٘سه ٘وو اڄثسه این

 

ټڅډاذ ته ٜوٌذ خٍاټنىه نو٘سه ٘وو وٸسی ڈ٭څڇ ڈسن اڈال ٌا ڈی نوانى هٍڀاه ته ټڅډه ی ڈوٌو ن٩ٍ ڈی ٌٔى 
٘ىه نوغه تؿه ها ته غىوڂ نٝة  

 

 وٌټالْ غڅة ڈی ٘وو و ا٨هاٌ ڈی واٌو ټه این ټڅډه ووتا ٌ یا ٔه تاٌ وٌ غىوڂ زٽٍاٌ ٘ىه أر .



 

اڈالی ٜوزی : ڈ٭څڇ ڈسنی ٌا ٌوی نواٌ ټأر یا ٔی وی تا ٜىای ٌٔا ٠ث٣ نډایى تٍای زٹویر ٘نوایی تؿه ها  -46
 آڊ ٌا و ٌټالْ خهٗ ټنى زا

 

 تؿه ها اَ آڊ ٜىا اڈال تنویٕنى.

 

ڈالی نانواوڀی : این اڈال وٌ ڈنُڂ انػاچ ڈی ٘وو تٍای وٌڀیٍ ټٍوڊ اوڄیا تا و٠٭یر زكٝیڅی ٴٍَنى٘اڊ ڈی ا-47
 زواڊ اڈالیی ٌا ٤ٍاقی نډوو

 

ټه تؿه ها ته ټډٻ اوڄیا وٌ نانه انػاچ وهنى این ټاٌ تا٬ص آڀاهی اوڄیا اَ و٠٭یر اڈالی ٴٍَنىانٙاڊ ٘ىه و وٌ 
.یاٌی ٌٔانىڊ ته آنها ڈطډٍضډٍ أر  

 

اڈالی ڈٙسٍٺ : ڈسن اڈال زو٣ٔ وانٗ آڈوَ و یٽی اَ اٴٍاو نانواوه ته ٜوٌذ ڈٙسٍٺ نو٘سه ٘وو و ت٭ثاٌذ  -48
 ویځٍ ا١٬ای نانواوه ته یٻ

 

 ویځٍ اڈال ڈی ڀوینى .

 

اڈالی ٔنځی : تا ټډٻ ٔنځهای ٌیُ و وٌ٘ر ټه اَ ٸثڃ ٕ٘سه و زډیُ ٘ىه أر تٍای نو٘سن ټڅډاذ زاَه و -49
ال زو٣ٔ تؿه هاقسی نو٘سن اڈ  

 

 أسٵاوه ڈی ٘وو

 



نو٘سن اڈالی ٌنځی : وٌ هٍ غډڅه یٻ ټڅډه ڈٙهٛ ٘وو ټه ٜىای ناٚ یا نٙانه ی غىیىی وا٘سه تا٘ى ڈطال : -50
اَ تؿه های نوأسه« ٪ »   

 

 ڈیٙوو زا وٸسی ته این نٙانه ٌٔیىنى آڊ ٌا تا ٌنٿ ویځٍی تنویٕنى تٍا ی زنو٪ ڈی زواڊ اَ ؾنى ٌنٿ أسٵاوه ټٍو
 ی٭نی هٍ تاٌ ټه ته نٙانه ٌٔیى

 

 ٌنٿ ٌا ٬وٞ ټنى.

 

ڈٍزة ټٍوڊ ڈسن وٌْ : یٻ ڈسن اَ ټساب ٌا وٌ هڇ ٌیهسه ټنى و اَ تؿه ها نوأسه ٘وو زا آڊ ٌا ڈٍزة ټننى  -51
 و وٌ وٴسٍ تنویٕنى .

 ٌوٖ زڅٵیٹی:

ا٘ى ټه تا٬ص نٕسځی وانٗ یه تنى ټوزاه اَ وٌوْ ڈسن ٴأٌی انسهاب ڈی ټنڇ اڄثسه ٔ٭ی ڈی ټنڇ  تنى ٤والنی نث
آڈوَاڊ نٙوو. وٌ تنى ویځٍ اڈالی ټڅډاذ ٌا ٰڅ٣ ڈی نویٕڇ ټه ؤٌسٗ ٌو ت٭ى اَ زٙهیٛ وٌ ٸٕډر ڈٙهٛ 

 ٘ىه تنویٕنى.

 و

 ٌ ٸٕډر ویځٍ ڈسٍاوٲ ټڅډاذ ٌا ڈی نویٕڇ ټه اڈالی ٜكیف ټڅډاذ ٌا تا زوغه ته ڈسٍاوٲ آڊ انسهاب ټننى و ...

 

 

 هنځاچ وٌ زواڊ ڈی ، نىاٌو ؾنىانی خیٍٙٴر اڈال وٌ و أر ٠٭یٳ ٘اڀٍوی ټه ٭یڈواٸ وٌ:  ڈٙوٌزی اڈالی�👇�
وی نٙانى زا ت٭١ی اَ ڄٱاذ ٌا ټه تٍایٗ ڈٙٽڃ أر ، تا ڈٙوٌذ ٸ آڈوَ وانٗ ټناٌ ٌا ٠٭یٳ آڈوَ وانٗ ، ویٽسه

ه ته ٤وٌ ڈٽٌٍ ٔداٌو و هڇ تا اٴر نډٍ آڈوَ ٠٭یٳ ، هڇ آڊ ڄٱر ٌا ته نوتی ته يهن ڈی تنویٕى. وٌ نسیػه وانٗ
✏٘وو. اڄثسه این ٌوٖ نثایى ته ٤وٌ ڈٽٌٍ یا هډیٙځی تا٘ى. ڈواغه نډی  

 



آڈوَاڊ نوو٘اڊ ؤٌر  نویٕى زا وانٗ اڈالی ویٍایٙی : وٌ هنځاچ زٝكیف ټٍوڊ اڈال ، ڈ٭څڇ ، ٜكیف ڄٱاذ ٌا نډی
ټٙیڇ و  ټڅډاذ ا٘سثاه ن٣ ڈی وهیڇ. ی٭نی ، اتسىا ووٌ ټننى و ت٭ى ڈا ته آڊ اڈال نډٍه ڈی ڄٱاذ ٌا اَ ټساب خیىا 

وهیڇ. نویٕنى و ڈا ته ٜكیف نو٘سن آنها نډٍه ڈی ها ڈی ٜكیف آڊ ٌا تؿه  

 

ها ؾیُی ننویٕنى و  ها تهوانى ، وڄی تؿه اڈالی ټڃ نوانی : ڈ٭څڇ تهسٍ أر ڈسن ویٽسه ٌا ٸثڃ اَ اڈال تٍای تؿه
ی٭نی وٌ هٍ اڈال ، ټڃ ڈسن تایى ٔه تاٌ نوانىه زنها ڀوٖ وهنى. ت٭ى اَ اڈال هڇ تایى ڈسن ڈػىواً نوانىه ٘وو ، 

 ٘وو.

 

اذ ڈهڇ آڊ ٌا وٌ هوا انځٙر نویٕی ڄٱ ها تؿه و نوانى ٘ٵاهی ٜوٌذ ته ٌا ویٽسه زواڊ ڈی:  هوایی اڈالی✏
 ټننى.

 

 انځٙر تا ٌا ټڅډاذ ، ٍٔی خٙر ٘اڀٍو ټه ٜوٌذ تىین أر اڈال و تاَی ، اڈال ویځٍ نو٪:  قىٔی – ڄډٕی اڈالی✏
 و تُنى قىْ ٌا ڄٱاذ تسوانى ٬ٹثی ٴٍو انځٙر قٍټر ٌوٖ اَ غڅویی ٘اڀٍو زا نویٕى ڈی غڅویی ٴٍو خٙر ٌوی

.تنویٕى  

 

ها ڈی تایٕر ٌوَناڈه تا نوو ته ټالْ تیاوٌنى و ڄٱاذ ٌا تثٍنى و اَ ڄٱاذ تٍیىه ٘ىه  ه ای : تؿهٌوَناڈ اڈالی✏
زوانى ته ٜوٌذ ڀٍوهی هڇ وٌ نانه  این ٌوٖ ڈی یٻ تنى اڈال تٍای ڈا ؤٌر ټننى و تٍ ٌوی وٌٸه تؿٕثاننى.

 انػاچ ڀیٍو.

 

یا ته ٜوٌذ ڄٱاذ ناٸٛ زایح ټٍوه و ته  و زٙىیى تىوڊ ، نٹ٥ه تىوڊ ٌا اڈالی زواڊ ڈی:  زٽډیڅی اڈالی✏
آڈوَاڊ واو زا آنها وٌ غای ڈنأة نٹ٥ه تځًاٌنى و یا زٙىیى ٸٍاٌ وهنى یا ڄٱاذ ناٸٛ ٌا ټاڈڃ ټننى. وانٗ  

 

 ٌا ٰڅ٣ ټڅډه ها تؿه زا واو ٸٍاٌ هڇ ټناٌ وٌ ٰڅ٣ و ٜكیف ڄٱاذ ٜوٌذ ته ٌا ویٽسه زواڊ ڈی:  یاتی ٰڅ٣ اڈالی✏
. تُننى ن٣  



 

آڈوَاڊ تىهیڇ زا آنها اڈالی ٜكیف ناچ آڊ ٘ٽڃ ها ٌا  زٝویٍی : تىین ٜوٌذ ټه ؾنىین ٘ٽڃ ٌا ته وانٗ اڈالی✏
 تنویٕنى.

 

 ٌا ن٣ هٍ ، ڀٍوه هٍ وٌ و ټنیڇ ڈی زٹٕیڇ نٵٍه 6 یا 5 های ڀٍوه ته ٌا ها تؿه ټه ٘ٽڃ این ته:  ڀٍوهی اڈالی✏
ڀیٍو. ها ٸٍاٌ ڈی و آڊ اڈال وٌ خو٘ه ټاٌ ڀٍوه وهیڇ ڈی ڀٍوهی نډٍه انسها وٌ و نویٕى ڈی ڀٍوه اَ نٵٍ یٻ  

 

 ٌا ها ڀٍوه هډه اڈالی ڈا و نویٕى ڈی نوو ڀٍوه ا١٬ای زډاچ ټډٻ تا اڈال ڈسن یٻ ڀٍوه هٍ:  انسهاتی اڈالی��
 یٻ ڀٍوه هٍ اَ یا و ڀوییڇ ڈی ویٽسه ، ټالْ ټڃ ته ٌا ڈسن تهسٍین یا ٔدٓ و نوانیڇ ڈی و ټٍوه آوٌی غډ٫

ڀوییڇ. ب ټٍوه و ویٽسه زڅٵیٹی زهیه ټٍوه و ته ټڃ ټالْ ، ویٽسه ڈیانسها خاٌاڀٍاٲ  

 

 ڀٍوه تٍای و نویٕى ڈی ٌا ای ویٽسه ڈسن ڀٍوه هٍ ٔدٓ و ټنیڇ ڈی تنىی ڀٍوه ٌا ها تؿه:  ڀٍوه ته ڀٍوه اڈالی�👇�
.تنویٕنى ڀٍوه آڊ زا نوانى ڈی ویځٍ  

 

ټنیڇ و  ټڅډه ڈهڇ اَ وٌْ انسهاب ڈی 10٘ونى.  ٹٕیڇ ڈیز نٵٍه 6 یا 5 های ڀٍوه ته ها تؿه:   نویٕی ڈسن اڈالی��
ڈوٌو ن٩ٍ ای ٌا وٌ اٌزثا٢ تا وٌْ تنویٕنى و اَ ټڅډاذ ڈهڇ  نواهیڇ ټه هٍ ټىاچ غډڅه ها ڈی ها وٌ ڀٍوه اَ تؿه

 أسٵاوه ټننى و هٍ ڀٍوه غډالذ نوو ٌا ټناٌ هڇ ڀًا٘سه و یٻ ڈسن ټوزاه و َیثا تٕاَو.

 

آڈوَاڊ  نویٕى .ت٭ى ڈسن ٌا تٍای وانٗ ىین ٜوٌذ ټه ڈ٭څڇ ڈسنی ٌا ٌوی زاتڅو ڈیت:  قاٴ٩ه زٹویر اڈالی��
انى ٌا  نؿه اَ ڈسن ٴهډیىهها تایى هٍ آ ټٙى و تؿه هایٗ ٌوی زاتڅو خٍوه ڈی نوانى و ٔدٓ ٌوی نو٘سه ڈی

ټٍوه و ته  ها ڈسن نوو ٌا تا ڈسن زاتڅو ڈٹایٕه  واٌو و تؿه تنویٕنى. ٔدٓ ڈ٭څڇ خٍوه ٌا اَ ٌوی نو٘سه ها تٍڈی
وهنى. ڈی نوو اڈسیاَ   

 ها تؿه و تنویٕیڇ زاتڅو ٌوی ٬ٽٓ تٍ ٌا ټڅډاذ ټه ٜوٌذ تىین تا٘ى آینه اَ أسٵاوه زوانى ڈی:   ای آینه اڈالی��
.تهواننى ٌا آڊ ٜكیف یا و تنویٕنى ٌا آڊ ؤٌر آینه ته ټٍوڊ نځاه تا  



ها ته ٜوٌذ انٵٍاوی و یا ڀٍوهی  . تىین زٍزیة ټه تؿهأر ڈىٌٔه قیا٢ ڈكی٣ و آب اَ أسٵاوه:  آتٽی اڈالی��
ا زٝكیف های نوو ٌ نویٕنى و ڀٍوهی نو٘سه آوٌنى و تا آب ، ویٽسه ٌا ٌوی َڈین ڈی خاٖ ته ڈىٌٔه ڈی تا نوو آب

 ټننى.

 اقٕنر

 
 

 
 
 

 ز٭ٍیٳ ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه

 

ته أڇ یا ؾیُی ټه ته ونثاڂ أڇ ویځٍی تیایى زا زو٠یكی وٌتاٌه ی آڊ وهى و یا ڈ٭نی آڊ ٌا ټاڈڃ ټنى، ڈ١اٲ 
 اڄیه ڈی ڀوینى.

 

 

 نٽسه:  ته ټڅډه ی ٸثڃ اَ ڈ١اٲ اڄیه ، ڈ١اٲ ڈی ڀوینى.

 

 ڈطاڂ:  غنځڃِ ٘ډاڂ

 

 ڈ١اٲ+ڈ١اٲ اڄیه

 

ه: ته زٍټیة ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه ، زٍټیة ا٠اٴی ڈی ڀوینى.نٽس  

 



 ڈطاڂ: نځهثاڊِ ٘هٍ

 

 ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه

 

 زٍټیة ا٠اٴی

 

 نٽسه: ڈ١اٲ اڄیه ، ٠ډیٍ نیُ ڈی زوانى تا٘ى.

 

 ڈطاڂ: تٍاوٌِ ڈن

 

 ڈ١اٲ + ڈ١اٲ اڄیه

 

آوٌیڇ ٔدٓ ڈ١اٲ اڄیه ٌا نٽسه:هٍڀاه أډی هڇ ٜٵر و هڇ ڈ١اٲ اڄیه تځیٍو، اتسىا ٜٵر ٌا ته ونثاڂ أڇ ڈی 
 ت٭ى آڊ ها ڈی نویٕیڇ.

 

 ڈطاڂ: تٍاوٌِ تٌُپِ ڈن

 

 أڇ+ٜٵر+ڈ١اٲ اڄیه

 

نٽسه: ت٭١ی ڈواٸ٫ غای ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه ٬وٞ ڈی ٘وو. وٌ این ٜوٌذ ټٍٕه قًٲ ٘ىه و أڇ ٰیٍ ٔاوه 
 قاٜڃ ڈی ٘وو. ته این قاڄر، ا٠اٴه ی ڈٹڅوب ڈی ڀوینى.



 

 ڈطاڂ:

 

ٲ اڄیه(انثاٌِ آب  )ڈ١اٲ +ڈ١ا  

 

 آب انثاٌ )ڈ١اٲ اڄیه + ڈ١اٲ(  )ا٠اٴه ی ڈٹڅوب(

 

 ٘ٗ ٌاه زٙهیٛ ڈوٜوٲ و ٜٵر اَ ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه

 

ٜٵر غىا اَ ڈوٜوٲ وٌ ٬اڄڇِ تیٍوڊ وغوو نىاٌو وڄی ڈ١اٲ اڄیه ڈٕسٹڃ اَ ڈ١اٲ، وغوو ناٌغی واٌو. -1  

 

اٌو.ڈاننى: )ٸڅڇ َیثا(. وٌ این غا )َیثا( غىا اَ ټساب وغوو  ناٌغی نى  

 

 )ٸڅڇِ ٔیٍوْ ( وٌ این غا )ٔیٍوْ( و )ٸڅڇ( وو ڈوغوو ڈٕسٹڃ و غىا اَ هڇ هٕسنى.

 

وو ټڅډه ی ) این( و )أر( ٌا ته اوڂ و آنٍ زٍټیة ا٠اٴه ڈی ټنیڇ. ٔدٓ ټٍٕه ی تین وو ټڅډه ٌا قًٲ  -2
ى، زٍټیة ا٠اٴی ڈی ټنیڇ. اڀٍ ٬ثاٌذ ڈ٭نی تىهى، زٍټیة وٜٵی )ڈوٜوٲ و ٜٵر ( أر و اڀٍ ٬ثاٌذ ڈ٭نی نىه

 ) ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه( أر.

 

 ڈاننى:نځهثاڊِ نانه   

 



 )این( نځهثاڊ نانه )أر( ٬ثاٌذ ڈ٭نی نډی وهى)ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه(

 

 نځهثاڊِ تاهوٖ

 

 )این( نځهثاڊ تاهوٖ )أر( ٬ثاٌذ ڈ٭نی ڈی وهى) ڈوٜوٲ و ٜٵر(

 

ی ویځٍ ٠ډیٍ أر. اڈّا وٌ زٍټیة وٜٵی یٻ  وٌ زٍټیة ا٠اٴی  هٍ وو ټڅډه أڇ و یا یٻ ټڅډه أڇ و ټڅډه -3
 ټڅډه أڇ و ټڅډه ی ویځٍ ٜٵر أر.

 

 ڈاننى:

 

 وٴسٍ ِ نوب  )ڈوٜوٲ +ٜٵر(  زٍټیة وٜٵی

 

 ټساب ِ ڈن )ڈ١اٲ+ ڈ١اٲ اڄیه( زٍټیة ا٠اٴی

 

 ټسابِ هوڈن )ڈ١اٲ و ڈ١اٲ اڄیه(  زٍټیة ا٠اٴی

 

ت٭ى اَ ټڅډه ی اوّڂ ویٍڀوڂ ڈی ڀًاٌیڇ و وٌ آنٍ وٌ این ٌوٖ ټٍٕه ی تین وو ټڅډه ٌا قًٲ ڈی ټنیڇ ٔدٓ  -4
 ٴ٭ڃِ )أر( ٌا ٸٍاٌ ڈی وهیڇ. اڀ٬ٍثاٌذ ڈ٭نی تىهى، زٍټیة وٜٵی و اڀٍ ڈ٭نی نىهى، زٍټیة ا٠اٴی أر.

 

 ڈاننى:



 

 ڈٍوِ غواڊ      ڈٍو، غواڊ أر.  ٬ثاٌذ ڈ٭نی ڈی وهى) زٍټیة وٜٵی(

 

زٍټیة ا٠اٴی(ټیٳِ ٔاچ   ټیٳ، ٔاچ أر. ٬ثاٌذ ڈ٭نی نډی وهى.)   

 

وٌ این ٌوٖ ته آنٍ ټڅډه ی ووچ )زٍ( یا )زٍین( ا٠اٴه ڈی ټنیڇ،ٔدٓ ټٍٕه ی تین وو ټڅډه ٌا قًٲ ټٍوه  -5
و وٌ آنٍِ ٬ثاٌذ، ٴ٭ڃ) أر( ٌا ا٠اٴه ڈی ټنیڇ.اڀٍ ٬ثاٌذ ڈ٭نی وهى، زٍټیة وٜٵی و اڀٍ ٬ثاٌذ ڈ٭نی نىهى، 

 زٍټیة ا٠څٵی أر.

 

ٽنىٌزٍ أر ٬ثاٌذ ڈ٭نی نډی وهى.) زٍټیة ا٠اٴی(ڈاننى :ڈاوٌِ أٽنىٌ    ڈاوٌ أ  

 

 ڈاوٌِ وڄٕوَ  ڈاوٌ وڄٕوَزٍ أر.٬ثاٌذ ڈ٭نی ڈی وهى.

 

 )زٍټیة وٜٵی(

 

ڈوٜوٲ أډی أر ټه ٸثڃ اَ ٜٵر ڈی آیى و ڈ٭ډوالً )ی( ته نوو ڈی ڀیٍو.  -6  

 

 ڈطاڂ:

 

 وٌ زٍټیة ؤرِ َیثا ڈی زوانیڇ تځوییڇ ؤسی َیثا

 



ڇ )ی( ا٠اٴه ټنیڇ. ڈطالٌ وٌ زٍټیة ټساب ڈكٕن، نډی زوانیڇ تځوییڇ ، ټساتی ڈكٕناڈا ته ڈ١اٲ نډی زوانی  

 ٜٵاذ ٘ډاٌ٘ی ٬ثاٌزنى اَ 

ٜٵر ٘ډاٌ٘ی اٜڅی: اَ زٍټیة یٻ ٬ىو تا أڇ ٔانسه ڈی ٘وو ڈاننى: ٔه ٌوَ -1  

اٌڈین و ٜٵر ٘ډاٌ٘ی زٍزیثی: تٍنی ڈواٸ٫ ٜٵر های ٘ډاٌ٘ی ، زٍزیة ڈوٜوٲ ٌا تیاڊ ڈی ټنى ڈاننى : ؾه -2
 ٘ٙڇ

 ٜٵاذ ٘ډاٌ٘ی یا اٜڅی انى ڈطڃ تیٕر وه خنػاه یٻ وو .....ڈطڃ وه ٌوَ و....

یا زٍزیثی انى ڈطال خنػډین وهڇ و... ڀاهی هډین ٠ډه ڈیڇ و ٠ډه ڈین هڇ قًٲ ڈیٙه ڈطڃ ٔا٬ر ؾهاٌ ټالْ 
 ٘ٗ. و نډٍه تیٕر

ٵاڊ ٌا ٸثوڂ واٌیى.هډٽاٌاڊ ڈكسٍچ.نډُه تیٕر زٍټیة ا٠اٴی أر .اڀٍ ٌاهنډای ڈ٭څڇ یا ڈوڄ  

 ؤٌسه ٬ىو وٜٵی أر وڄی اینػا زٍټیة ا٠اٴی أر

 

"ٌوٖ های انٙا نویٕی  "انٙا نویٕی  

 

  ڀٕسٍ٘ی انٙای��

 وٌ این ٌوٖ ڈ٭څڇ یٻ غډڅه ٌا ڈی ڀویى و وانٗ  آڈوَاڊ تا أسٵاوه اَ وٌٺ نوو انٙا ٌا ڀٕسٍٖ ڈی وهنى .

اڊ ...ته ٬نواڊ ڈطاڂ :٘یٍی وٌ غنځڃ َنىڀی ڈی ټٍو ناڀه  

 اواڈه آڊ ٌا وانٗ آڈوَاڊ ز٭ٍیٳ ڈی ټننى .

 

  غاوویی ټیٕه ٌوٖ��

وٌ این ٌوٖ آڈوَڀاٌ ز٭ىاوی ٘ی ٌا وٌټیٕه ٸٍاٌ واوه واَ ٍٔ ڀٍوه های وانٗ آڈوَاڊ ڈی نواهى ټه 
ى ز٭ىاوی اَا٘یا ٌا اَ ټیٕه ناٌظ ټٍوه و هٍ ڀٍوه تا زوغه ته ا٘یایی ټه وٌ انسیاٌ٘اڊ ٸٍاٌ ڀٍٴسه غډڅه تٕاَن

 ،قسی ڈیٙوو ا٘یا وٌ اٌزثا٢ تا وٌْ های ویځٍ تا٘ى .



 ڈطاڂ ٌیٙه ٔاٸه تٍپ 

 

  زاْ تا تاَی��

وانٗ آڈوَاڊ ته ڀٍوه های وڄهواه زٹٕیڇ ٘ىه و هٍ ټىاچ ب ٜوٌذ زٝاوٴی ٘ډاٌه ڀًاٌی ڈی ٘ونى )وٌ 
وه ټٍو (ٜوٌزی ټه ز٭ىاو تؿه ها اَ ٘ٗ نٵٍ تیٙسٍ تا٘ى ڈی زواڊ اَ ز٭ىاو زاْ های تیٙسٍی أسٵا  

ڈو٠و٬ی وٌ انسیاٌ آنها ڀًا٘سه ڈی ٘وو .خٓ اَ اٴساوڊ زاْ هٍ ٘ډاٌه ای آڈى ،وانٗ آڈوَی ټه ٘ډاٌه آڊ ٌا 
 واٌو تایى وٌ اٌزثا٢ تا ڈو٠و٪ غډڅه تٕاَو .

 

  نویٕی نالٜه��

ډڅه وأساڊ ټوناهی تٍای وانٗ آڈوَاڊ نوانىه ڈی ٘وو و اَ آنها ڈی نواهیڇ زا نالٜه وأساڊ ٌا وٌ ؾنى غ
 تنویٕنى .

 

  خاَڄی ٌوٖ��

ٌا وٌ اٌزثا٢ تا یٻ ڈو٠و٪ ته ٜوٌذ غاته غا وٌ انسیاٌ وانٗ آڈوَاڊ ٸٍاٌ  4یا 3ز٭ىاو ڈكىووی غډڅه ٌا ڈطال 
 واوه و اَ آنها ڈی نواهیڇ آنها ٌا ڈٍزة ټننى .

 

  نوانی زٝویٍ ٌوٖ��

اَ آنها ڈی نواهیڇ زٝاویٍ ٌا ڈٍزة  ؾنى زٝویٍ ڈٍزث٣ ته هڇ ٌا ته وانٗ آڈوَاڊ نٙاڊ ڈی وهیڇ ،٠ډن اینٽه
 ټننى ،ٔدٓ ٬ثاٌذ ټوزاه ) وأسانٻ ( تیاڊ ټننى .

 

  یاتی زٝویٍ��



ته این ٜوٌذ ټه زٝویٍی ٌا ٌوی زاتڅو ڈی ؾٕثانیڇ یا اَ زٝویٍ ټدی ڀٍٴسه وته ز٭ىاو وانٗ آڈوَاڊ ڈی 
ن٣ ته تیٍوڊ ټٙیىه وناچ اڊ ٌا  وهیڇ .واَوانٗ آڈوَاڊ ڈی نواهیڇ هٍ ؾیُی ٌا ټه وٌ زٝویٍ ڈی تیننى تا یٻ

 تنویٕنى .

ت٭ى اَ اینٽه هډه ی ٘ٽڃ ها ڈٍتو٢ ته زٝویٍ ناڈځًاٌی ٘ى ،اَ وانٗ آڈوَاڊ ڈی نواهیڇ تا هٍ یٻ اَ ټڅډاذ 
 غډڅه تنویٕنى .

 وٌنهایر غډالذ ٌا ټناٌ هڇ ٸٍاٌ وهنى و یٻ ڈسن تٕاَنى .

 زٙثیه

 

ا٘سن ٜٵر یا ٜٵازی تا هڇ ڈٙسٍٺ تا٘نى .ی٭نی ڈاننى ټٍوڊ ؾیُی ته ؾیُ ویځٍ ټه ته غهر و  

 

 هٍ زٙثیه واٌای ؾهاٌ ٌټن یا خایه أر :

 

ڈٙثه : ټڅډه ای ټه آڊ ٌا ته ټڅډه ای ویځٍ زٙثیه ڈی ټنیڇ . -1  

 

ڈٙثه ته : ټڅډه ای ټه ټڅډه ی ویځٍ ته آڊ زٙثیه ڈی ٘وو . -2  

 

نى ٘ثاهر ڈی تا٘نى و ٬ثاٌزنىاَ : هډؿوڊ ، اواذ زٙثیه : ټڅډاذ یا واِه هایی هٕسنى ټه نٙاڊ وهنىه ی خیو -3
. …ؾوڊ ، ڈطڃ ، ڈاننى ، ته ٔاڊ ، ٘ثیه ، ن٩یٍ ، هډاننى ، ته ټٍواٌ و   

 

وغه ٘ثه : ٜٵر یا ویّڀی ڈٙسٍٺ تیر ڈٙثه و ڈٙثه ته ڈی تا٘ى . ) وڄیڃ ٘ثاهر ( -4  

 

 ڈطاڂ : ٬څی ڈاننى ٘یٍ ٘ػا٪ أر .



 

 ڈٙثه اواذ ڈٙثه ته وغه ٘ثه

 

« اواذ زٙثیه » ٤ٍٴین زٙثیه ناچ واٌنى . ټه وٌ زډاچ زٙثیهاذ ق١وٌ واٌنى اڈا « ڈٙثه ته » و « ثه ڈٙ» نٽسه : 
» و « ڈٙثه » ڈی زواننى وٌ یٻ زٙثیه قًٲ ٘ونى. ټه وٌ این ٜوٌذ زٙثیه تا وا٘سن وو ٌټن « وغه ٘ثه » و 

تٍ ٸٍاٌ أر .« ڈٙثه ته   

 

ی ٬ػـة أـر اڀـٍ نځـٍوو ټه تځٍوو آٔیاتیڈطاڂ : وڂ هډؿو ٔنځر ، ای وؤر ته آب ؾٙڇ ٔ٭ى  

 

وٌ این تیر نیاڈىه أر .« ٔهسی » زو٠یف : وڂ ته ٔنٿ زٙثیه ٘ىه أر اڈا وغه ٘ثه   

 

ڈی ڀوینى . « زٙثیه تڅیٯ » قـًٲ ٘وو ، ته آڊ « اواذ زٙثیه » و « وغـه ٘ثه » نٽسه : وٌ زٙثیـه وٸسی ټه 
ٔر . () زٙثیه تڅیٯ َیثازٍین و ٌٔازٍین زٙثیه ا  

 

 ڈطاڂ : وڄٗ ٔنٿ أر .

 

 ڈٙثه ڈٙثه ته

 

ٌا وٌ وا٘سن « ڈٙثه » ٸویسٍ و تاٌَ زٍ أر ټه ڈا « ڈٙثه ته » : وٌ زٙثیه هډیٙه وغوو وغه ٘ثه وٌ  1نٽسه 
 وغه ٘ثه ته آڊ زٙثیه ڈی ټنیڇ .

 

ته اڄُاڈی أر ( : هٍ ؾه اٌټاڊ زٙثیه ټډسٍ تا٘ى زٙثیه اوتی زٍ أر . ) اڄثسه وا٘سن ڈٙثه و ڈٙثه 2نٽسه   



 

: هٍڀاه وٌ زٙثیه تڅیٯ ، یٽی اَ ٤ٍٴین زٙثیه ) ڈٙثه یا ڈٙثه ته ( ته ویځٍی ا٠اٴه ) ڈ١اٲ اڄیه( ٘وو .  3نٽسه 
ڈی ڀوینى . وٌ ٰیٍ این ٜوٌذ ، زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی أر .« زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی » یا « ا٠اٴه ی زٙثیهی » ته آڊ   

 

ؤٌی تیٙسٍین ټاٌتٍو ٌا واٌو . زوغه : این نو٪ زٙثیه وٌ ټساب های  

 

 ڈطاڂ : ٜثف اڈیى ټه تى ڈ٭سٽٳ خٍوه ی ٰیة ڀـو تـٍوڊ آی ټه ټـاٌ ٘ة زـاٌ آنـٍ ٘ى

 

 ا٠اٴه ی زٙثیهی ا٠اٴه ی زٙثیهی

 

 زو٠یف : اڈیى ته ٜثف زٙثیه ٘ىه و ٰیة ته خٍوه .

 

ونیا ، ٴ٬ٍوڊ زهیڃ ، نهڃ والیر زٍټیثازی ڈطڃ : وٌنر وؤسی ، هډای ٌقډر ، ڄة ڄ٭ڃ ، ټیډیای ٬ٙٷ ، نانه ی 
. ٘ونى ڈی ڈكٕوب زٙثیهی ی ا٠اٴه …و   

 

زوغه : وانٗ آڈوَاڊ ٬ُیُ ! یاو ڀیٍی انوا٪ زٙثیه تٍای ٌ٘سه های ٌیا٠ی و زػٍتی ) ٰیٍ انٕانی ( ؾنىاڊ ٠ٍوٌنی 
٘اٌه ای ڈهسٍٝ ته نىاٌو . اڈا اَ آنػایی ټه وو نو٪ اَ زٙثیه وٌ ټسة ؤٌی ٘ډا تیٙسٍین ټاٌتٍو ٌا واٌو ، ڄًا ا

 آڊ ها ڈی ټنیڇ .

 

آڊ اَ هډاڊ یٻ « وغه ٘ثه» آڊ ، یٻ ، ؾیُ أر و « ڈٙثه ته » یا « ڈٙثه » زٙثیه ڈٵٍو : زٙثیهی ټه هٍ یٻ اَ  -1
 ؾیُ ڀٍٴسه ڈی ٘وو . ) ٘ثاهر آڊ ها ٴٹ٣ وٌ یٻ ؾیُ أر (

 



 ڈطاڂ : وانٗ انىٌ وڂ ؾٍاٮ ٌو٘ن أر .

 

 ڈٙثه ڈٙثه ته وغه ٘ثه

 

: وٌ این ڈطاڂ وغه ٘ثه ) ٌو٘نی اَ یٻ ټڅډه ؾٍاٮ ( أسهٍاظ ٘ىه أر . زو٠یف  

 

 یاوآوٌی : زډاڈی ڈطاڄهایی ټه زاټنوڊ تٍای ٘ډا يټٍ ټٍویڇ ، اَ هډین نو٪ زٙثیه ڈی تا٘نى .

 

وو یا ؾنى ؾیُ هٕسنى و وغه ٘ثه نیُ اَ وو یا « ڈٙثه ته » یا « ڈٙثه » زٙثیه ڈٍټة : آڊ أر ټه هٍیٻ اَ  -2
نى ؾیُ ڀٍٴسه ڈی ٘وو .ؾ  

 

 ڈطاڂ : ویـىه ی اهـڃ ٤ډـ٫ ته ن٭ډـر ونیـا خـٍ نٙـوو هډؿنـانٽه ؾـاه ته ٘ثنـڇ

 

 ڈٙثه وغه ٘ثه ڈٙثه ته

 

نیُ وو ؾیُ أر « ڈٙثه ته » زٍټیثی اَ وو ؾیُ أر ) ویىه ی اهڃ ٤ډ٫ و ن٭ډر ونیا ( و « ڈٙثه » زو٠یف : 
ه ؾاه تا ٘ثنڇ خٍ نډی ٘وو ، ؾٙڇ قٍیٝاڊ نیُ تا ن٭ډر ونیا ٔیٍ نډی ) ؾاه و ٘ثنڇ ( ته این ڈ٭نی : هډان٥وٌ ټ

 ٘وو .

 

 نٽسه : وٌ زٙثیه ڈٍټة وٌ قٹیٹر یٻ ٘ٽڃ ټڅی ته ٘ٽڃ ټڅی ویځٍ هډاننى ڈی ٘وو .

 



 أس٭اٌه

 

أس٭اٌه وٌ ڄٱر ته ڈ٭نی ٬اٌیر ڀٍٴسن و ٬اٌیر نوأسن أر اڈّا وٌ ا٥ٜالـ أس٭اٌه نو٬ی زٙثیه أر ټه وٌآڊ 
اَ ٤ٍٴین زٙثیه ) ڈٙثه یا ڈٙثه ته ( ٌا يټٍ و ٤ٍٲ ویځٍ ٌا اٌاوه ټٍوه تا٘نى . یٽی  

 

نٽسه : اٜڃ أس٭اٌه تٍ زٙثیه أسواٌ أر و ته وڄیڃ اینٽه وٌ أس٭اٌه ٴٹ٣ یٻ ٌټن اَ زٙثیه يټٍ ڈی ٘ـوو و 
و نیاڂ انځیُ زٍ أر . نواننىه ٌا ته زالٖ يهنی تیٙسٍی وا ڈی واٌو ، ڄًا أس٭اٌه اَ زٙثیه ٌٔازٍ ، َیثازٍ  

 

انوا٪ أس٭اٌه : تا زوغه ته اینٽه وٌ أس٭اٌه یٽی اَ ٤ٍٴین زٙثیه يټٍ ڈی ٘وو ، آڊ ٌا تٍ وو نو٪ زٹٕیڇ ټٍوه 
أس٭اٌه ی ڈٽنیه -2أس٭اٌه ی ڈٍٝقه  -1انى .   

 

٫ ڈٙثه ته قًٲ ڀٍوو . ) وٌ واٸ« ڈٙثه » يټٍ و « ڈٙثه ته » أس٭اٌه ی ڈٍٝقه ) آ٘ٽاٌ ( : آڊ أر ټه 
 غانٙین ڈٙثه ڈی ٘وو . (

 

: ای آٴساب نوتاڊ ڈی غو٘ى انىٌونڇ یٻ ٔا٬سڇ تځنػاڊ وٌ ٔایه ی ٬نایر 1ڈطاڂ   

 

» ټه يټٍ ٘ىه و ڈ٭ٙوٶ « ڈٙثه ته » أس٭اٌه تٍای ڈ٭ٙوٶ أر . ) آٴساب نوتاڊ « آٴساب نوتاڊ » زو٠یف : 
قًٲ ٘ىه أر . (« ڈٙثه   

 

ٌا وهاڊ غُ ته ڄؤڄؤ نٽٍونى تاَ: ٜىٲ واٌ ڀوهٍ ٘نأاڊ  2ڈطاڂ   

 



« ڈٙثه » يټٍ ٘ىه و ٔهناڊ تا اٌَٖ « ڈٙثه ته » أس٭اٌه اَ ٔهناڊ تا اٌَٖ أر . ) ڄؤڄؤ « ڄؤڄؤ » زو٠یف : 
 ټه قًٲ ٘ىه أر . (

ڈٙثه ته » يټٍ ڀٍوو و نوو « ڈٙثه ته » ته هډٍاه یٽی اَ ڄواَچ و ویّڀی « ڈٙثه » أس٭اٌه ڈٽنیه : آڊ أر ټه 
ٲ ٘وو .قً«   

 

نٕثر واوه ڈی ٘وو .« ڈٙثه » وٌ غډڅه ته « ڈٙثه ته » : ڀاهی ڄواَچ یا ویّڀی  1نٽسه   

 

 ڈطاڂ : ڈٍپ ؾنځاڂ نوو ٌا ته نوڊ ٴالنی ٌنځین ټٍو .

 

« ؾنځاڂ » ٌا نیاوٌو و « ڀٍپ » زٙثیه ټٍوه أر ټه ؾنځاڂ وا٘سه تا٘ى اڈا نوو « ڀٍڀی » ٌا ته « ڈٍپ » زو٠یف : 
اَچ و ویّڀی ڀٍپ أر ته آڊ ) ڈٍپ ( نٕثر واوه أر .ټه یٽی اَ ڄو  

 

ا٠اٴه ی » ا٠اٴه ڈـی ٘وو ټه وٌ ایـن ٜـوٌذ « ڈٙثه » وٌ غډڅه ته « ڈٙثه ته » : ڀاهی ڄواَچ یا ویّڀی  2نٽسه
أر .« أس٭اٌی   

 

: ٍٔ نٙسٍ ٬ٙٷ تٍ ٌپ ٌوـ َونى یٻ ٸ٥ٍه اَ آڊ ؾٽیى و ناڈٗ وڂ ٘ى 1ڈطاڂ   

 

ڈٙثه ته » ٌا ټه یٽی اَ ویّڀی های « ٌپ » وا٘سه تا٘ى و « ٌپ » ته تىنی زٙثیه ټٍوه ټه  ٌا« ٌوـ » زو٠یف : 
ا٠اٴه ټٍوه أر .« ٌوـ » أر ته «  

 

: ڈٍوی ٜٵای ٜكثر آیینه ویىه اَ ٌوَڊ ٘ة ٘وټر ویٍینه ویىه 2ڈطاڂ   

 



 ا٠اٴه أس٭اٌی

 

ٌا ټه یٽی اَ ویّڀیهای « ٌوَڊ » ا٘سه تا٘ى و و« ٌوَڊ یا خنػٍه » ٌا ته ا٤اٸی زٙثیه ټٍوه ټه « ٘ة » زو٠یف : 
ا٠اٴه ټٍوه أر .« ٘ة » توو ته « ڈٙثه ته »   

 

نٽسه : غډڅه ای ټه وٌ آڊ آٌایه أس٭اٌه ته ټاٌ ٌٴسه اوتی زٍ أر ، نٕثر ته غډڅه ای ټه واٌای آٌایه زٙثیه 
 أر .

 

ٌا ته ؾیُی زٙثیه « ڈ١اٲ اڄیه » ٌوو و ڈا  وٌ ڈ٭نی قٹیٹی نوو تٽاٌ نډی« ڈ١اٲ » نٽسه : وٌ ا٠اٴه ی أس٭اٌی 
یٻ واٸ٭یر « ڈ١اٲ اڄیه » أر تٍای « ڈ١اٲ » ڈی ټنیڇ ټه واٌای غُء یا انىاڈی أر وڄی ؾنین غُء و انىاچ ټه 

 نیٕر تڅٽه یٻ زٝوٌ و ٴٍٞ أر .

 

 ڈطاڂ : ؤر ٌوَڀاٌ ــــــــــ ؤر تٍای ٌوَڀاٌ یٻ زٝوٌ و ٴٍٞ أر .

 

ــــ ٌوَڊ یا خنػٍه ای تٍای ٘ة یٻ زٝوٌ أر و واٴ٭یر نىاٌو .ٌوَڊ ٘ة ـــــــــ  

 

ڀوینى .« زٙهیٛ » نٽسه ی ڈهڇ : وٌ أس٭اٌه ڈٽنیه ؾنانؿه ڈٙثه ته ، انٕاڊ تا٘ى ، ته آڊ   

 

 زٙهیٛ ) آوچ نډایی ، انٕاڊ انځاٌی ، ٘هٝیر تهٙی (

 

اوڊ ٘هٝیر انٕانی ته ڈوغووازی ٰیٍ اَ نٕثر واوڊ قاالذ و ٌٴساٌ آواڈی ته ویځٍ خىیىه های نڅٹر أر . ) و
 انٕاڊ (



 

: تٍپ های ٔثُ وٌنر وٌ وَٖ نٕیڇ ته ٌٸٛ وٌ ڈی آینى . 1ڈطاڂ  

 

 زو٠یف : ٌٸٝیىڊ یٽی اَ قاالذ و ٌٴساٌ انٕانی أر ټه وٌ این غا ته تٍڀهای وٌنر نٕثر واوه ٘ىه أر .

 

ی: ٔكٍ وٌ ٘انٕاٌ تؤسانی ؾه نوٖ ڈی ڀٵر ڈٍٮ نٱډه نوان 2ڈطاڂ  

 

ٸٍاٌ ڀیٍو آڊ ټالچ واٌای زٙهیٛ أر .« ڈناوا » نٽسه : هٍ ڈوغووی ٰیٍ اَ انٕاڊ وٌ ټالچ   

 

 ڈطاڂ : ای ویو ٔدیى خای وٌ تنى ای ڀنثى ڀیسی ای وڈاونى

 

تا٘ى ، زٙهیٛ نواهى توو ؾه ته « انٕاڊ » نٽسه : هډان٥وٌ ټه ا٘اٌه ٘ى أس٭اٌه ڈٽنیه ای ټه ، ڈٙثه ته آڊ 
ی تا٘ى یا ٰیٍ ا٠اٴی .ٜوٌذ زٍټیة ا٠اٴ  

 

 ڈطاڂ : اتٍ ڈی ڀٍیى و ڈی ننىو اَ آڊ ڀٍیه ؾډن .

 

1 1 2 2  

 

 زو٠یف : وٌ ڈطاڂ ٴوٶ وو زٙهیٛ ته ټاٌ ٌٴسه أر ،ڀٍیه ٌا ته اتٍ نٕثر واوه أر و ننىه ٌا ته ؾډن .

 



، َتاڊ ٔؤن ، وهن زوغه : زٍټیثازی ن٩یٍ : ؤر ٌوَڀاٌ ، خای اوهاچ ، ؤر اغڃ ، ٸهٹه ی ٸٙنٿ ، قیطیر ڈٍپ 
. هٕسنى(  زٙهیٛ)  ڈٽنیه أس٭اٌی ی ا٠اٴه هډځی …الڄه و   

 

آڊ « ڈٙثه ته » نٽسه : هډه ی زٙهیٛ ها أس٭اٌه ی ڈٽنیه ڈی تا٘نى ، اڈا أس٭اٌه ڈٽنیه َڈانی زٙهیٛ أر ټه 
 انٕاڊ تا٘ى .

 

: انسٍ ٘ة وٌ ټناٌ ټوهٕاٌاڊ ، ٍٔ نڇ ڈی ټنى . 1ڈطاڂ   

 

٬ٹڃ ڈٕر زوؾٍنه ی ؾٍل خٕر زو .: ویىه ی  2ڈطاڂ   

 

: ته ٜكٍا ٘ىچ ٬ٙٷ تاٌیىه توو . 3ڈطاڂ   

 

ڈٙثه ته أر « انٕاڊ » زٙثیه ٘ىه ټه ٍٖٔ ٌا نڇ ڈی ټنى اڈا نوو « انٕانی » ( انسٍ ٘ة ته 1زو٠یف : وٌ ڈطاڂ)
 ، نیاڈىه أر .

 

انٕاڊ أر ته آڊ ا٠اٴه ٘ىه اڈا وٌ  ټه یٽی اَ ویّڀی های« ویىه» ( ٬ٹڃ ٌا ته انٕانی زٙثیه ټٍوه و 2وٌ ڈطاڂ )
( ٬ٙٷ ٌا ته تاٌانی زٙثیه ټٍوه ټه تثاٌو .3ڈطاڂ )  

 

آڊ ها انٕاڊ تووه واٌای أس٭اٌه ڈٽنیه و « ڈٙثه ته( » 2( و )1زًټٍ : هډاڊ ٤وٌ ټه ڀٵسه ٘ى ؾوڊ ڈطاڂ)
ڇ .تاٌاڊ أر ، ڄًا ٴٹ٣ أس٭اٌه ی ڈٽنیه واٌی« ڈٙثه ته ( » 3زٙهیٛ أر اڈا وٌ ڈطاڂ )  

ڈی ڀوینى . « زٙثیه تڅیٯ » قـًٲ ٘وو ، ته آڊ « اواذ زٙثیه » و « وغـه ٘ثه » نٽسه : وٌ زٙثیـه وٸسی ټه 
 ) زٙثیه تڅیٯ َیثازٍین و ٌٔازٍین زٙثیه أر . (



 

 ڈطاڂ : وڄٗ ٔنٿ أر .

ٴأٌی ٘ٙڇ: 1نٽسه ٘ډاٌه   

��ڈٹایٕه ٸاڄة ُٰڂ تا ٸاڄة ٸٝیىه   

 اڄٳ( ٘ثاهر:

ڃ ٸٍاٌ ڀٍٴسن ٸاٴیه، ٘ثیه هڇ هٕسنى؛ ی٭نی ٸاٴیه ڈٍٝا٪ اوڂ تیر اوڂ آڊ ها تا زډاچ ڈٍٝا٪ ُٰڂ و ٸٝیىه وٌ ٘ٽ
 های ووچ تیر های ویځٍ هڇ ٸاٴیه أر.

 ب( زٵاوذ:

ڈ٭ډوالً ز٭ىاو تیر ها وٌ ُٰڂ ټڇ زٍ اَ ٸٝیىه أر. )ٸٝیىه تین خانُوه زا هٵساو تیر أر اڈا ُٰڂ تین خنع زا 
 ٔیُوه تیر أر.(

: ڈكسوای ُٰڂ وٌ آٰاَ ٬ا٘ٹانه أر؛ ی٭نی ٘ا٬ٍ وٌ آڊ اَ ٬ٙٷ نوو ته ڈ٭ٙوٶ ٔهن ڈی ڀویى ټه تا زٵاوذ ووچ
٨هوٌ ٔنایی ٘ا٬ٍ ٸٍڊ ٘ٙڇ، ُٰڂ غنثه ی ٬اٌٴانه ڀٍٴر اڈا ڈكسوای ٸاڄة وٌ ٸٝیىه وٌتاٌه ٔسایٗ، نٽوهٗ، 

 ٘ٽٍ و ٘ٽایر، خنى و زوٜیٳِ ٤ثی٭ر أر.

 

 ز٭ٍیٳ تىڂ

 

أر ټه نــاچ ویځٍ یا ٘هٍذ یاڈٹاچ و ٬نواڊ یا ڄٹة یا ٘ٱـــڃ ویا یٽی ویځٍ اَ  تــــىڂ أڇ یا ڀٍوه أډی
( وٌ واٸ٫ تىڂ تٍای زو٠یف یا  93و وټسٍ نانڅٍی ،  127نٝوٜیاذ أڇ ٸثڃ اَ نوو ٌا تیاڊ ڈی ټنى.) انوٌی ، 

یُی ٌا ناچ ڈی تٍیڇ (   ته تیاڊ ٔاوه زٍ ڀاهی ؾوڊ ټٕی یا ؾ 44زاټیى أڇ ٸثڃ اَ نوو ڈی آیى . ) نیاڈدوٌ ، 
ڀډاڊ ڈی ټنیڇ ټه ٘نونىه اقسډـــاڂ واٌو ڈٹٝوو ڈا ٌا وٌ نیاتى.خٓ تٍای وا٠ف زٍ ټٍوڊ ڈٹٝـوو نووڈاڊ ، نـاچ 

ویځٍ یا ٘ٱـڃ و ڈٹاچ یا نٙـــانی ویځٍ أڇ ٌا تیاڊ ڈی ټنیڇ.این زو٠یف ا٠اٴی ټه وٌتاٌه ی أڇ ڈی وهیڇ 
(93-94نوانىه ڈی ٘وو . )نانڅٍی ،«تىڂ»  

 

یّڀی های تىڂو  



 

ڈی ٘نأیڇ ٬ثاٌذ انى اَ :« ٌاه های زٙهیٛ تىڂ » ویّڀی های تىڂ ټه ڈا آنها ٌا تا ٬نواڊ   

 

ٸثڃ اَ آڊ تایى وٌ غډڅه ، یٻ نٹٗ وا٘سه تا٘نى. أڇ و تىڂ – 1  

 

. نثا٘نى هڇ اَ ڈٕسٹڃ ټٓ وو یا ؾیُ وو و تا٘نى ٘هٛ یٻ یا ؾیُ یٻ تایى آڊ اَ ٸثڃ أڇ و تىڂ – 2  

 

. تٍٔى آٔیثی غډڅه ڈ٭نی ته ټه این ؛تىوڊ تا٘ى ٘ىڊ قًٲ ٸاتڃ غډڅه اَ ىڂت – 3  

 

. آیى نډی ٴ٭ڃ تالٴاٜڅه تىڂ اَ ت٭ى – 4  

 

ٔڇ ٸثڃ اَ تىڂ نثایى ټٍٕه وا٘سه تا٘ى .ا – 5  

 

. ڀیٍو ڈی ٸٍاٌ ویٍڀوڂ وو تین تىڂ – 6  

 

.ڈطاڂ : ٴٍوؤی ، قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ ، ٔهن ٌا ته آٔډاڊ ٬څیین تٍو   

 

 ټه اڀٍ این ڈطاڂ ٌا تا ٌوٖ ها یا هډاڊ ویّڀی های ٘ٗ ڀانه ی ٴوٶ تٌٍٔی ټنیڇ ؛ڈی تینیڇ ټه :

 

ٍاڊ  و ٴٍوؤی هٍ وو وٌ غډڅه  نٹٗ نهاوی واٌنى .ای تٌُپ ٍٔای قډأه – 1  



 

ها این و أر  ایٍاڊ تٌُپ ٍٔای قډأه هډاڊ ٴٍوؤی ی٭نی. هٕسنى ٘هٛ یٻ وو هٍ – 2  

ٍاهن تیٙسٍ خاٌه ټٍوه :تٍایه اٴٍاوی ټه زػٍته تیٙسٍ ته ټاٌ ڈیٍوو٠ٍب اڄډطڃ یٽی ووخی  

 ٍٔو وڀٍچ ؾٙیىه هڇ هډین ٠ٍب اڄډطڃ ٌا واٌو

��☝أساو هډٽاٌاڊ وٌ ټنایه و٠ٍب اڄډطڃ این خیاچ ڈسٵٷ اڄٹوڂ نیٕسنى ٘ډا ؾه ڈیٵٍڈاییى  

 اڄثسه ټنایه هڇ هٕسنى

 ٠ٍب اڄډطڃ ها ټنایه واٌنى

٭سٍ تٍٔاننىته وڄیڃ اینٽه ڈن٩وٌ ٌا ٍٔی  

 ټنایه ها هډځی ٠ٍب اڄډطڃ نیٕسنى

 ٠ٍب اڄډطڃ ها ټنایه های خنى آڈوَ هٕسنى ټه ٌایع ٘ىه انى

ٔالچ تٍ هډه ؛نو٘ا اناڊ ټه اهلل یاٌ٘اڊ تی، ته قډى و ٸڃ هو اهلل ټاٌ٘اڊ تی ، ٸاٴیه وٌ این تیر ؾه ټڅډه ای 
 أر؟

 یاٌ و ټاٌ یا یاٌ٘اڊ و ټاٌ٘اڊ

اڊیاٌ٘اڊ و ټاٌ٘اڊ وتاَاٌ٘  

 ټاٌ٘اڊ یاٌ٘اڊ

 ته ٔهسی وهى ڈٍو اَاوه زن ټه خایاڊ زن خٍوٌی ، تنىڀی أر .. ڈٵ٭څوڂ ټىاچ أر ؟ و زٍغډه تیر..

 انٕاڊ زال٘ځٍ ونػیة ټاٌ وزالْ ڈیٽنى َیٍا ڈی وانى آنٍ زنثڅی تنىڀی أر

 ڈٵ٭وڂ ) زن( قًٲ ٘ىه ٴٽٍ ټنڇ

ڈىه أر؟٠ډیٍ ڈسٝڃ ذ وٌ تیر َیٍ وٌ ټىاچ ڀُینه آ» نٹٗ ؤسوٌی «   

»نیاټانر ٌا وٌَٖ آڊ ڈایه واو ټه ٘هناڈه َ ایٙاڊ ته زاتنىڀی أر «   

 اڄٳ) ڈٵ٭وڂ 



 ب) ڈسډڇ 

 ظ) ڈ١اٲ اڄیه 

 و) نهاو

. ڈ٭نی ټىاچ ټڅډه ناؤٌر أر؟1  

 اڄٳ) ٜیٳ ( ٴٝڃ زاتٕساڊ

 ب) ٘سا (ٴٝڃ َڈٕساڊ

 ) ظ) ڈٙٹر (نواٌی

 و) نیٍه ( ڀٕسال

ټىاچ ڀُینه ناؤٌر أر؟وٌ ڈٹاتڃ » آٌایه ی نو٘سه ٘ىه . « 9  

 اڄٳ) ای ته هنٍ ٍٔڈه ی ؾٙڇ غهاڊ ناٺ هنٍ نیُ ڈن ای اٜٵهاڊ ( زٙثیه )

 ب) ٰنؿه تا وڂ ڀٍٴسه ڀٵر: َنىڀی ڄة َ ننىه تٕسن أر. ( زٙهیٛ)

 ظ) ڈځوی انىه نویٗ تا و٘ډناڊ ټه اڂ قوڂ ڀوینى ٘اوی ټناڊ ( زڅډیف)

وڊ نیڇ ټٍواٌ نیٕر. ( ڈثاڄٱه)و) ته اَ نیٽی انىٌغهاڊ ټاٌ نیٕر وو ٜى ڀٵسه ؾ  

وٌ ټىاچ ڀُینه ڈسٵاوذ أر؟» َڈاڊ ٴ٭ڃ «   

 اڄٳ) أة ٔواٌی ڈٹىاٌی اَ ٌاه ٌٴسه توو . 

 ب) ڈٍو تُاَ اَ ٘هٍ خاٌؾه های ڀوناڀوڊ ڈی نٍیى .

 ظ) تایى تاٌ نووچ ٌا نووچ ته ووٖ تٽٙڇ .

و) نٍڀوٖ خا ته ٴٍاٌ ڀًا٘ر.   

قًٲ ټٍو؟ ټىاچ یٻ اَ اٌټاڊ زٙثیه ٌا ڈی زواڊ  

 اڄٳ) ڈٙثه ته، وغه ٘ثه 

 ب) ڈٙثه، وغه ٘ثه 



 ظ) وغه ٘ثه، اواذ زٙثیه 

 و) اواذ زٙثیه، ڈٙثه

 ؾه ز٭ىاو قٍٲ ٌت٣ وٌ ٬ثاٌذ َیٍ وغوو واٌو؟

ت٭١ی ؾوڊ واٌو هٕسنى ټه ٴٹ٣ ڀاهی ته آنها نیاَ واٌیڇ. تٍنی ویځٍ ڈاننى تیډاٌی هٕسنى و ڈا هٍڀُ ته آنها « 
ڀاهی ڀٍٴساٌ٘اڊ نیاَ نىاٌیڇ و ڄیٽن   

» ڈیٙویڇ؛ تایى ٜثٍ و زكډّڃ وا٘سه تا٘یڇ زا ته ٔاڄډر اَ ؤر آنها، ٌها ٘ویڇ.  

) ؾها1ٌ   

) خنع2   

 3ٗ٘ (  

) هٵر4   

 ڈٙثه

 

 ـ ڈٙثه ته

 

 ـ وغه ٘ثاهر

 

 ـ اواذ زٙثیه

 

 اڀٍ اواذ و وغه ٘ثاهر اَ یٻ زٙثیه قًٲ ٘وو ته آڊ زٙثیه تڅیٯ ڀوییڇ.

 

  



 

نډونه   

 

و آڊ وڄثٍ تهاٌ أرزو وِی ڈاهی    

 

أر ټاٌ و٘واٌ هڇ ته زاڊٔ  ٌٔیىڊ  

 

 ٴهٍاڄىین أ٭ى ڀٍڀانی

 

  

 

وٌ ڈطاڂ تاال وو زٙثیه واٌیڇ ټه وٌ هٍ وو اواذ و وغه ٘ثاهر قًٲ ٘ىه أر و ڈطاڂ واٌای وو زٙثیه تڅیٯ 
 أر.

 

ٌوه أر. اَ وٌ زٙثیه اوڂ ٘ا٬ٍ ڈها٤ة نوو ٌا ته وی ڈاه زٙثیه ټٍوه أر و وغه ٘ثاهر آڊ ٌا نیاو
ڈٙهٝاذ تاٌَ وی ڈاه ٌَو تووڊ و خائیُی تووڊ و یٻ قاڄر ڈٍپ ٌا وٌ نوو ته نواننىه واڀًاٌ ټٍوه أر و این 

 اتهاچ وٌ ٘ثاهر و اغثاٌ ته زٵٽٍ یٻ َیثایی ناٜی ته ٘٭ٍ واوه أر.

 

  

 

 اٜڃ زٙثیه اوڂ : زو ڈطڃ وی ڈاه ٌنٿ خٍیىه و ٌَو هٕسی.

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه



 

طڃ تهاٌ ٍٔ ٔثُ و ٘او أر.اٜڃ زٙثیه ووچ : آڊ وڄثٍ ڈ  

 

  

 

 زٙثیه تڅیٯ وو نو٪ أر:

 

ـ زٙثیه تڅیٯ ٰیٍ ا٠اٴی 1  

 

ـ زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی 2  

 

  

 

 ٰیٍ ا٠اٴی :)أسناوی(

 

ڀاهی اوٸاذ اواذ و وغه ٘ثاهر قًٲ ڈی ٘ونى تىوڊ اینٽه غای ڈٙثه و ڈٙثه ته ٬وٞ ٘وو ټه ته آڊ زٙثیه 
 تڅیٯ ٰیٍ ا٠اٴی ڈی ڀوییڇ.

 

  

 

 نډونه :



 

ٌنٕاٌ ڀڃ  <ٌنٕاٌٖ هډؿوڊ ڀڃ َیثأر ;;;;;  

 

  

 

 ا٠اٴی :

 

ڀاهی ت٭ى اَ قًٲ وغه ٘ثاهر و اواذ غای ڈٙثه و ڈٙثه ته ٬وٞ ڈی ٘وو ټه ته آڊ زٙثیه تڅیٯ ا٠اٴی یا ا٠اٴه 
 ی زٙثیهی ڈی ڀوییڇ.

 

  

 

 نډونه:

 

ڀڃ ٌنٕاٌ  <ٌنٕاٌٖ هډؿوڊ ڀڃ َیثأر ;;;;;  

 

  

 

این ڈطاڂ :یاو آوٌی خایه های زٙثیه وٌ    

 

  



 

 ٌنٕاٌٖ

  

 

 هډؿوڊ

  

 

 ڀڃ

  

 

 َیثأر

 

 ڈٙثه

  

 

 اواذ

  

 

 ڈٙثه ته

  

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى

و ْیِ ایي جسٍُ ها را یاریً  ی کِ در ت  دًدٍَ تا تشکر از تواهی ّوکارًا
:آقایاى 

–( )  اهیدیِتدٍیي اثر : هحسي سَقی   
–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد



 

 وغه ٘ثاهر

 ز٭ىاو غډڅه وٌ ټىاچ ڀُینه تیٙسٍ اَ تٹیّه أر ؟

) تىاڊ ، ای خٍٕ ټه ڈٍوڈاڊ زا َنىهانى اَ وؤساڊ ناڀُیٍنى.1   

) ناڊ نوو نوٌوڊ و نٕٙسن ته ټه ټډٍ ٌَّین تٕسن ته نىڈر ایٕساوڊ .2   

) خٓ ته ټاٌ وؤساڊ انىیٙه ټن و وؤسی ایٙاڊ ته ڈٍوڈی و اقٕاڊ زاَه واٌ 3   

) ڈٙاوٌذ وٌ ټاٌها اَ ٸویٍایی ڈٍوچ تا٘ى و اَ زډاچ ٬ٹڅی و خیٙثینی .4   

 وٌ ټىاچ یٻ اَ ڀُینههای َیٍ نهاو نیاڈىه أر؟

) ایّاچ ڀڃ ؾوڊ ٬ډٍ ته ٌٴسن ٘ساب ټٍو 1   

) ڈن اَ تیځانځاڊ ویځٍ نناڄڇ2  

ڄیٽن ڀاهی ڀٍٴساٌ٘اڊ ڈیٙویڇ. ) و3   

) تناهای آتاو ڀٍوو نٍاب4   

 وٌ هډهی ڈٍٝا٬ها زٍټیة وٜٵی ( ڈوٜوٲ و ٜٵر ) وغوو واٌو ته غُ ......

) ؾوڊ وؤر نو ڀیٍی،خٙر تٍ وؤساڊ 2) ته ټاٌ وؤساڊ انىیٙه ټن و وؤسی ایٙاڊ ته ڈٍوڈی زاَهىاٌ. 1 
 ټهن ڈٽن. 

ی ٌونى ونیډىؤر تا٘نى، ٔاَڀاٌی ټن.) تا ڈٍوڈانی ټه تا زو ٌاهىؤس3   

) ؾوڊ اَ زو ڈٍوڈی تیننى، وؤر یٽىڂ ٘ونى.4   

 ڈسن َیٍ ؾه نو٪ نو٘سهای أر ؟

ته ٘٭ٍ و ٘ا٬ٍی ٌوی آوٌو و وٌ َڈینهی ڈؤیٹی  3131او ٘ا٬ٍ ، ڈسٍغڇ و ڈكٹٷ ڈ٭اٍٜ أر . وی اَ ٔاڂ « 
»اٜیڃ ایٍانی نیُ ٴ٭اڄیّر وا٘ر و...  

) زوٜیٳ ټٍوڊ1  



ٍقكاڂ نویٕی ) 2٘   

) ڀُاٌٖ نویٕی3  

) نا٤ٍهنویٕی4   

 وٌ ټىاچ ڀُینه ڈٵ٭وڂ ویىه نډیٙوو؟

) اوّڂ ؤر و وهن خاٺ ټنى.1   

) وهن ٴٍال تاَ نٽنى.2   

) آنځاه تٍ ټناٌ نواڊ قا٠ٍ آیى و تٍ نواڊ نٙینى.3   

) ته ٤٭اچ ن٩ٍ نٽنى و ٤٭اچ نثویى.4   

 نویٕنىهی ټىاچ ټساب ا٘سثاه نو٘سه ٘ىه أر ؟

ټیډیای ٔ٭اوذ: اتوقاڈى ڈكډى ُٰاڄی )1   

) ٔنىتاوناڈه: ٬څی تن ٨هیٍی ٔډٍٸنىی 2   

) اناڄٷ ناٍٜی: نواغه ن٩اڈاڄډڅٻ زؤی3   

) ڄ٥ائٳ اڄډواٸٳ: ڈاڂ اوهڇ ٬ُڄسی نڅهاڄی4   

 ز٭ٍیٳ تىڂ

 

ٍ اَ تــــىڂ أڇ یا ڀٍوه أډی أر ټه نــاچ ویځٍ یا ٘هٍذ یاڈٹاچ و ٬نواڊ یا ڄٹة یا ٘ٱـــڃ ویا یٽی ویځ
( وٌ واٸ٫ تىڂ تٍای زو٠یف یا  93و وټسٍ نانڅٍی ،  127نٝوٜیاذ أڇ ٸثڃ اَ نوو ٌا تیاڊ ڈی ټنى.) انوٌی ، 

(   ته تیاڊ ٔاوه زٍ ڀاهی ؾوڊ ټٕی یا ؾیُی ٌا ناچ ڈی تٍی 44زاټیى أڇ ٸثڃ اَ نوو ڈی آیى . ) نیاڈدوٌ ،   

وٌ نیاتى.خٓ تٍای وا٠ف زٍ ټٍوڊ ڈٹٝـوو نووڈاڊ ، چ ڀډاڊ ڈی ټنیڇ ټه ٘نونىه اقسډـــاڂ واٌو ڈٹٝوو ڈا ٌا 
نـاچ ویځٍ یا ٘ٱـڃ و ڈٹاچ یا نٙـــانی ویځٍ أڇ ٌا تیاڊ ڈی ټنیڇ.این زو٠یف ا٠اٴی ټه وٌتاٌه ی أڇ ڈی وهیڇ 

(93-94نوانىه ڈی ٘وو . )نانڅٍی ،«تىڂ»  

 



 ویّڀی های تىڂ

 

ڈی ٘نأیڇ ٬ثاٌذ انى اَ :« ڂ ٌاه های زٙهیٛ تى» ویّڀی های تىڂ ټه ڈا آنها ٌا تا ٬نواڊ   

 

.تا٘نى وا٘سه نٹٗ یٻ ، غډڅه وٌ تایى آڊ اَ ٸثڃ أڇ و تىڂ – 1  

 

تایى یٻ ؾیُ یا یٻ ٘هٛ تا٘نى و وو ؾیُ یا وو ټٓ ڈٕسٹڃ اَ هڇ نثا٘نى . آڊ اَ ٸثڃ أڇ و تىڂ – 2  

 

. تٍٔى آٔیثی غډڅه ڈ٭نی ته ټه این ؛تىوڊ تا٘ى ٘ىڊ قًٲ ٸاتڃ غډڅه اَ تىڂ – 3  

 

. آیى نډی ٴ٭ڃ تالٴاٜڅه تىڂ اَ ت٭ى – 4  

 

. تا٘ى وا٘سه ټٍٕه نثایى تىڂ اَ ٸثڃ أڇ – 5  

 

ڀیٍو . ڈی ٸٍاٌ ویٍڀوڂ وو تین تىڂ – 6  

 

 ڈطاڂ : ٴٍوؤی ، قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ ، ٔهن ٌا ته آٔډاڊ ٬څیین تٍو .

 

ټنیڇ ؛ڈی تینیڇ ټه : ټه اڀٍ این ڈطاڂ ٌا تا ٌوٖ ها یا هډاڊ ویّڀی های ٘ٗ ڀانه ی ٴوٶ تٌٍٔی  

 



. واٌنى نهاوی نٹٗ  غډڅه وٌ وو هٍ ٴٍوؤی و  ایٍاڊ تٌُپ ٍٔای قډأه – 1  

 

ى .ی٭نی ٴٍوؤی هډاڊ قډأه ٍٔای تٌُپ ایٍاڊ  أر و این هاهٕسن ٘هٛ یٻ وو هٍ – 2  

 

٘وو و تٍای  ػُیه ڈیهای َتاڊ ویځٍی، ز ڀیٍی َتانی أر ټه وٌ آڊ، ٜوٌذ زٍټیثی یا ا٥ٜالـ تٍواٌی نو٬ی واچ ڀٍَزه
٘وو. تٍای  ڀیٍنىه زٍغډه ڈی ٘وو و ٬ثاٌذ ته َتاڊ واچ های آڊ ا٥ٜالـ یٻ ڈ٭اوڂ ٸٍاٌ واوه ڈی هٍ یٻ اَ ټڅډه
ای تٍای ناڈیىڊ آڊ وغوو نىا٘ر، و تٍای ناڈیىڊ آڊ ا٥ٜالـ  واٌو ایٍاڊ ٘ى، واِه« َڈینی ٔیة»ڈطاڂ َڈانی ټه 

ی آڊ )ٔیة و َڈین( زػُیه ټٍونى و ٬ثاٌذ  وهنىه های زٙٽیڃ اِهٜوٌذ و ٌا ته« erooP eP tPooP»ٴٍانٕوی 
غای آڊ ٸٍاٌ واونى. ته« َڈینی ٔیة»  

 

واِه )ڀٍٴسن ٬ین ټڅډاذ اَ َتاڊ تیځانه، ڈاننى: ټاڈدیوزٍ( أر و  زٍ اَ واچ زٍ و خیؿیىه تٍواٌی تٕیاٌ خنهاڊ ڀٍَزه
ها، ٬ین ټڅډه ٌا  واِه تٍواٌی تٍنالٲ واچ . وٌ ڀٍزه٘نأاڊ ٸٍاٌ ڀٍٴسه أر زٍ ڈوٌو زوغه اویثاڊ و قسا َتاڊ ټڇ

ڀیٍنى و هٍ ټڅډه اَ آڊ ا٥ٜالـ ٌا ته َتاڊ نووی  های ٌا ڈی ڀیٍنى تڅٽه ا٥ٜالـ یا ٬ثاٌذ تیځأڊ اَ َتاڊ تیځانه نډی
ٌٔی تٍنى. وٌ َتاڊ ٴا ټاٌ ڈی های نووی ته ټننى و تىین زٍزیة آڊ ٬ثاٌذ تیځانه ٌا تا أسٵاوه اَ واِه زٍغډه ڈی

هایی ټه ته اڈوٌ و ؾیُهای غىیى و ڈ٭اٍٜ ڈٍتو٢ هٕسنى و وٌ َتاڊ ٴأٌی ٸثڅن  ها و ا٥ٜالـ تٕیاٌی اَ واِه
نٍاٖ،  ویّه انځڅیٕی( هٕسنى. ڈاننى: آٔډاڊ های اٌوخایی )ته تٍواٌی اَ َتاڊ انى، ڀٍزه وغوو نىا٘سه

آهن و ... . َڈینی، ٌاه تاواچ  

 

  

 

 "ٌا تا ٴ٭ڃ نوٌوڊ و   "َڈین نوٌوڊ"زواڊ ؾنین زٝوٌ ټٍو ټه ټٕی ڈطڅن  ٌا ڈی  تٍواٌی( تٍواٌی )یا ڀٍوه ڀٍزه
ی آب اَ ٴأٌی ته َتاڊ ویځٍی تٍڀٍوانى. َتاڊ ٴأٌی، اټنوڊ ٔهر آڄووه ته این  ٌا تا واِه "آتٍو 
ووڊ  تووڊ یا نث ها اَ واِه ها و ٬ثاٌاذ تیځانه أر و ویځٍ ټٕی ؤٌسی یا ناؤٌسی و ٴأٌی تٍواٌی ڀٍوه

یاتى. نهٕر ته  ها غاٌی  أر وٌنډی ها  تٍ َتاڊ  ی َڈینه ٌوَه و وٌ هډه ها و ٬ثاٌاذ ٌا ټه هډه ڀونه واِه این
ها نځاه ټنیى: ها و ٬ثاٌذ هایی اَ این واِه نډونه  



 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

هحود هقیوی )یسد (  – ( پرٍیي هالکی )تْراى
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–)هْاتاد(هسعَد اکراهی    - رضا احودی علی 

)ارٍهیِ  (حثیة طاّری  

شگاُ  )هْاتاد  (  استادعثداللْی رحین دکتر  شگاُ هْاتاد  ٍ دًا -عضَ ّیأت علوی دًا
)تاغولک (  حیدر کردی    -)سثسٍار(   رضا قٌثری هقدم 

–دّقاى  –دکتر اهیي  )اهیدیِ (   حسیي ّاشوی

::خاًن ّا

  -سیاى -گلستاى  (-آق قال ):حلیوِ یکتا  فعالیت خَب ٍ هطالة تسیار از خاًن

 )تْشْر (طَتی تاتایی صادقی    - )فارس  (هیترا تاقری  -حویدُ اسدزادُ )تثریس(   -(  ساری) الِْ اکثرًژاد 

ِ خیاهی  ِ عطری -الْام سلیوی )خراساى جٌَتی(  -)ارٍهیِ ( حویرا دشتی  -( )هشْد هعصَه ًیشاتَر( افسًا (

n…mr-

ٍاى از  ُ ایشاى تَد .ٍ تا تشکر  فرا ِ عْد ِ ت ٍیي ایي هجوَع ّوکارتسرگَارهاى  جٌاب آقای  هحسي سَقی کِ تد

تهیه ي تديیه :محسه سًقی
37633206140آمًزگار دبستان شهید سید احمد آلبًشًکه شهرستان امیدیه


