
( ییادتبا مجنپ هیاپ ) یضایر سرد سیردت شور

: یلک فده

رسک رد حیحص ددع برض اب نازومآ شناد ییانشآ

...: یئزج یاهفده

. تشون برض اهلکش یارب ناوت یم عقوم هچ دننادب نازومآ شناد -۱

. دننادب ار لکش رظن دروم رسک نازومآ شناد -۲

. دنسیونب رسک عمج رظن دروم لکش یارب هنوگچ دننادب نازومآ شناد -۳

. دنمهفب ار ددع ود برض موهفم نازمآ شناد -۴

. دننادب ار برض و عمج نیب هطبار نازومآ شناد -۵

: یشزومآ کمک لیاسو

یگنر چگ ینیئزت یاهخن یگنر یاه بعکم و اوقم و یگنر دادم

: سیردت شور

خساپ و شسرپ و لا عف شور زا یقیفلت

کالس: لخاد رد سیردت زا لبق یاه تیلا عف



( فلا

: یدورو راتفر

و حلا هب عورش تاولص رکذ هبکالساب دورو ندز رد زا دعب

کالس نازوما شناد یفطاع و یحور عضو وزا مینک یم یسرپلا وحا

. میهد یم ماجنا ار بایغ و روضح و میوش یم ایوج

: فیلا کت یسررب ب)

عفر االتار کشا و مینک یم یسررب میدوب هداد یلبق هسلج هک یفیلا کت

. مینک یم

: یصیخشت یبایشزرا ج)

اهم هچب زا لا وس دنچ راشعا قیرفت هدوب راشعا سرد هک لبق سرد زا

دنا. هتفرگ دای بوخ ار لبق سرد هک میوش نئمطم ات میسرپی

: سیردت نمض یاهتیلا عف

: یدنبهورگ و هزیگنا داجیا ( فلا

و میزیر یم یفرظ رد دنا هدش گنر فلتخم تروص هب۴ هک ار بعکم ۱۶



زیم یور

دنرادرب ار بعکم کی مادک ره میهاوخ یم نازومآ شناد وزا میرازگ یم

هورگ مه و

هورگ ره یارب دننیشنب هرفن راهچ یاهه ورگ تروص وهب دننک ادیپ ار دوخ

یمان

تروص اههورگ .مان دنسانش یم ار هورگ مان نآ اب هک تسا هدش صخشم

جرخم و رسک

حیحص ددع و یرسک طخ و رسک

هورگ ره تسه اه بعکم یور رد هک یاهگنر هب هجوت اب میهاوخ یم حلا

عمج

ولبات ولج رد ات میهاوخ یم هورگ ره زا دعب و دسیونب ار اهنآ هب طوبرم

رسک عمج هدمآ

. دننابسچب عمج رانک رد ار شبعکم و دنسیونب ار دوخ هورگ

: سیردت هئارا ب)

یور هک ییاه لکش یارب اه هچب مییوگ یم نازومآ شناد قیوشت زا دعب

یم ولبات

. دنسیونب عمج کی مشک یم و میسیون

کی دعب و دسیونب ار نآ عمج وولبات یاپ دیایب نازومآ شناد زا رفن کی و

رگید هتسد

زوما شناد وزا دشاب یواسم روطب لکش ۴ات نآ لخاد هک میشک یم لکش



یم یرگید

. مینک یم قیوشت ار ووا دسیونب ار نآ عمج دیایب میهاوخ

(۱ هرامش فده ). تشونن برض ناوت یم هتسد مادک یارب زیزع یاه هچب

؟ میسیونب برض یلکش یارب ناوت یم عقوم هچ سپ نیرفآ

دادعت هک یماگنه هلب

دشاب یواسم هتسد رهءایشا

؟ تسیچ عمج رتهاتوک هار سپ

تسا برض هلب

عون دنچ اهرسک برض تسا اهرسک برض دروم رد مه اب زورما سرد

نم هک تسا

نا دعب عاونا باتک رخآ ات دعب و مهد یم دای امش هب ار نآ عون کی زورما

یم دای

رد حیحص ددع برض " میسیون یم ولبات یور ار زورما سرد سپ . دیریگ

یم " رسک

رد ار هدش میسقت یواسم تمسق هد هب هک ییاه لیطتسم . دشاب

یم رارق اههورگرایتخا

نآ رگید تمسق ود دعب دسیونب رسک کی و دننک رفص ار نآ تمسق ۲ میهد

دننک یبآ ار

مه نآ یارب و دننک زمرق ار نآرگید تمسق ود دعب .و دنسیونب رسک کی و

رسک کی

(۲ هرامش فده ) دنسیونب



رفن کی تیاهن رد دنسیونب رسک عمج کی نآ یارب مهاوخ یم حاال نیرفآ

یاپ دیایب

دهد یم ناشن ار لیطتسم هکیلا ح رد دسیونب ار نآ یرسک عمج و ولبات

(۳ هرامش فده )

دوب هچ دروم رد ام سرد دینک تقد اه هچب حاال

عمج نیب ی هطبار نیرفآ ؟

و

(۴ هرامش فده ) دمآ ناتدای مه ار برض

یم یبرض هچ عمج یارب و دینک رکف دینک تروشم هورگ رد مه حاالاب

ناوت

یم وا وزا میناوخ یم ولبات یاپ ار نازومآ شناد زا یکی . میسیونب

ار برض میهاوخ

. دسیونب

هتفر راک هب گنر ات دنچ دیهد حیضوت حاال نیرفآ

؟

گنر ۳

؟ تسا لکش زا یرسک هچ یگنر ره

؟ دوب گنر دنچ سپ ۲/۱۰ نیرفآ

گنر ۳

ات۲/۱۰؟۳ دنچ



ات۲/۱۰

؟ دوش یم ۳ات۲/۱۰ سپ

میسیون یم یروج نیا ۶/۱۰و

۳*۲/۱۰=۶/۱۰

. مهد شش و دوش یم مهد ود ات هس میناوخ یم و

وام دنک دنلب ار شتسد تسا نامه شمسا هک هورگ ره نم تبحص اب

هلمج نیا هرابود

صاخ گنر یهورگ ره هک میهد یم عبرم کی هورگ ره دعب و مییوگ یم ار

دوخ

یارب برض و عمج کی و دننک تروشم اههورگ رد میهاوخ یم اهنآ زا دراد

نآ

یم وحاال مینک یم قیوشت ار اهنآ و دنتشون هکنیا زا دعب . دنسیونب

رکف بوخ مهاوخ

هدنهد ناشن حیحص ددع نیا دییوگب نم هب دعب و دینک تروشم و دینک

. تسیچ

تسا اهگنر ادعت هدنهد ناشن هلب

؟ تسا هتفر راک هب گنر دنچ لکش رد میهفب اجک زا سپ

. حیحص ددع زا نیرفآ

مینک یم میسقت تمسق هب۸ ار ونا میشک یم هریاد کی هایس هتخت یور

هب ار ونآ

تروشم مه اب میهاوخ یم و مینز یم روشاه فلتخم یاه وگلا تروص



نودب و دننک

رگا هک مینک یم دیکات و دنسیونب رسک برض کی نآ یارب دننک عمج هکنیا

دنتشادن گنر

اهار نآ دنتشون نیرمت رتفد رد هکنیا زا دعب دینک گنر دیناوت یم نیا

مینک یم یسررب

زاب ار باتک دنسیونب ار نآ ولبات یاپ نازومآ شناد یکی هک میهاوخ یم و

وزا دینک

ناونع هب رفنکی و دنناوخب ار طوبرم ی هحفص میهاوخ یم اه هورگ

تمسق ره هدنیامن

(۵ هرامش فده ) دهد حیضوت ار

ینایاپ یبایشزرا ج)

یم کاپ ار هدش هتشون ولبات یور هک بعکم ره رانک هدش هتشون یاه عمج

وزا مینک

دسیونب ار هطوب رم برض و ولبات یاپ دیایب میهاوخ یم رفن کی هورگ ره

قیوشت و

. مینک یم

: فیلکت نییعت

دنهد ماجنا لزنم رد ار باتک فیلا کت

نیرمت رتفد رد نازوما شناد میسیون یم ولبات باتک یور نیرمت دنچ



لزنم ورد دنیونب

. دنهد ماجنا

: سیردت نایاپ یاعد

: میناوخب ار سیردت نایاپ یاعد ات دیروایب ارباال ناتیاهتسد اه هچب

نک. برض ار نامیاهیداش ! ادنوادخ

نک. جرخم مه ار نامیاهیتسود اهلا! راب

. ناسرب راشعا هب ار اهینمشد ! ایادخ


