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سال متفه یسراف باتک راعشا همجر

@GamBeGam_Darsi

ص9 شیاتس

زاغآ رس نیرتهب = رعش ینعم

.         تساهراک عورش یارب مان نیرتهب وت مان هک ییادخ =یا لوا تیب

. میاشگ یمن ار باتک وت مان نودب

. تسین منابز رب وت مان زج . تسا مناج مدمه هک ییادخ =یا مود تیب

دنک. یم زاب ار هتسبورف یاهراک مامت هک تسه یدیلک وت مان . یتسه تادوجوم مامت الت کشم ی هدنیاشگ هک ییادخ =یا موس تیب

. دنک ییامن تردق وت ربارب رد هک تسین نآ تردق ار یسک .و یتسه ناهج هدننیرفآ هک ییادخ =یا مراهچ تیب

. یراد ربخ هدشن هتشونان همان .وزا یناد یم { هدشن هداد ناشن } هتفگن ی هصق هک ییادخ =یا مجنپ تیب

. ناسرب یراد تسود هک ییاج ارم.هب دوخ تیانع و فطل هب ادخ =یا مشش تیب

نک انشآ تدوخ رون هدب.واب تاجن یهاوخدوخ زا ارم ایادخ = متفه تیب

یوجنگ یماظن

12 هحفص متفه هیاپ شنیرفآ گنز

دوب هدش زاغآ دیدج یلیصحت وسلا دوب راهب لصف یاه زور زا یکی حبص . 
دندوب لا حشوخ و دندوب هدش عمج مه رود ردکالس اه هچب .

دوب غولش و ادصورس وردکالس دندوب تبحص لوغشم اه هچب . 
دوش عورش ءاشنا گنز دوب رارق و دنتشاد تسد رد یا هگرب اه هچب زا یکی .ره

تفگ نادنخ ، دیسر دشو کالس دراو راگزومآ هک نیمه . 
تسا هدنیآ رد امش یوزرآ عوضوم . میراد یا هزات عوضوم ءاشنا یارب . 
( صیخشت تعنص ) موش باتفآ مهاوخیم نم تفگ دشو دنلب منبش

موش لیدبت بآ هب هرابود و موش لیدبت ربا وهب مورب نامسآ اب هرذ  .هرذ
شکچوک یاشنا ندناوخ هب درک عورش و دروخ تلغ و دیخرچ نیمز یوررب مارآ مارآ هناد . 

دنام مهاوخ گنر زبسو زبسرس هشیمه دشو مهاوخ لیدبت گرزب یغاب :هب تفگ شیاشنا .رد
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دش مهاوخ زاب دنخبل دننام ، مگنت لد هچ رگا تفگ هچنغ . 
منک یم ندرک زاین و راز هب عورش غاب، و لبلب و راهب مالمی داب  .اب

موش دازآ اه هچب گنس زا مهاوخ یم تفگ کشجنگ هجوج .

مربب تذل نامسآ ی هرظنم وزا منک کیج کیج و منیشنب هخاش ره یور . 
موش هارمه داب اب مناوتب شاک تفگ وتسرپ کچوک ی هجوج . 
موش راهب ندمآ ربخ ربمایپ وزاب منک چوک رود یاه نامسآ .ات

میشاب مه رانک رد میتسناوت یم شاک یا دنتفگ نارتوبک یاه هجوج . 
میشاب مرح ی هدننک ترایز تقو همه ، دبنگ کی یاه هتسدلگ یوت . 

دش غولش و ادصورس ردکالس هرابود ،( هرشح یعون دز( هرجنز هک ار حیرفت گنز . 
دش اهنت هرابود ملعم و دنتفر یفرط هب اه هچب ی همه .

دیراد یگنشق یاه وزرآ هچ تفگ یم بل ریز ملعم ! 
تسا نم یوزرآ نیا . دیسرب دوخ یوزرآ هب یزور شاک .یا

روپ نیما رصیق

39 هحفص ییافوکش زار همجرت

. ینکن زاب یسک شیپ ار تلد رفسۀ هک شاب هاگآ ینکن وگ زاب یسک شیپ ار تلد زار نک تالش      -1

. دیسر یهاوخ دوخ یوزرآو فده هب رتدوز یراد هگن تلدرد ار تیاه زار رگا      -2

دوش. یم یزبسرسو ناتسوبو غاب ثعابو دنک یم دشر مینک ناهنپ کاخ لد رد ار هناد یتقو      -3

دوش. یم کیدزن دوخ یوزرآو فده هب رتدوز دراد هگن ار شلد ّرس سکره : دومرف ربمایپ      -4

40 هحفص   مراهچ سرد   متفه هیاپ

دنک یم ادیپ نایرج هرابود یگدنز و دنز یم دنخبل   نامسآ    دوش یم زاغآ هرابود یگدنز و دوش یم نشور نامسآو دوش یم مرگ اوه -1

تفر نیب زا دروآ یم یگدرسفا دشو یم یدرسلد بجوم هچنآ مامت و امرس -2

دش دلوتم یا هناوج دراد ارمه هب ار یگدنز هشیمه هک یراهب داب شزو 3-اب

دش زاغآ راهب تعیبط باتک ردو دندش زاب تخرد ی هخاش یور رد اه هفوکش -4

نک ادیپ یباداشو توارط و یزبس رس دننام یا هزات یاه یوژیگ راهب ندیسر اب ماگمه مه 5-وت

شاب افوکش و نزب ناوج ابیز یلگ هخاش دننامو شاب رپتالش دوخ یگدنز رد همشچ کی دننام و نک داجیا تدوخ رد ار یگزات مه وت تعیبط یاه هدیدپ اب اون 6-مه

  تسا تندش هتفکش   یارب   نامز نیرتهبو تسا هداد ناشن شوخ یور وت هب یگدنز -7

. تسادخ اب وگتفگ یهد ماجنا یناوت یم هک یراک نیرتهب تیعقوم نیا 8-رد

شش سرد          ص56       یناگدنز ملع رعش ینعم
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درک. زاب ار دوخ ورپ ،بلا زاورپ هب قایتشا وعالهقو تراسج اب یرتوبک هچب یزور .1 تیب

. تسشن بآ یوج رانک و تشذگ یماب تشپ یور وزا دیرپ رگید کچوک ی هخاش هب یکچوک ی هخاش یورزا .2 تیب

دش. ورات ریت شنامشچ یولج ایند و دیسر یم رظنب وطالین رایسب شیارب هاتوک هار 3.نیا تیب

. دنام هار ورد تشادن همادا ناوت یگتسخ تدش دشوزا کشخ دوخ یاج رب تشحو و سرت 4.زا تیب

: تفگ دوب هتسشن نآ یور رب هک یا هخاش یور زا شردام دز. دایرف یناوت دشوزاان هتسخ .5 تیب

. درادن دایز راک عقوت ناراک هزات زا یسک . تسا راوشد و تخس رایسب مه و دوز رایسب مه وت یارب زاورپ .6 تیب

        . ینک تحارتسا و یباوخب عفال دیاب .وت تسین ماب تشپ و هچوک رد وت ندیرپ تقو زونه .7 تیب

. یریگب دای دیاب ار ندرک یگدنز مسر هار و ینک بسک شناد و ملع دیاب زونه 8.وت تیب

. یشاب نداتسیا دوخ یاپ یور و ندش لقتسم رکف سپس ، یراذگب نیمز یور رب مکحم ار دوخ یاه اپ یناوتب دیاب ادتبا ، یریگب دای ار نآ شور دیاب رهک ره یادتبا 9.رد تیب

. یشاب هدوسآ وت ات مشکب جنر دیاب نم . متسه وت ظفاحم و نابهگن دننام نم و یراد جایتحا تبقارم وهب یتسه جنگ دننام 10.وت تیب

. دنتسکش ار مرپ و بلا ناکدوک اهراب ماو هدش راتفرگ یدایز یاه ماد رد 11.نم تیب

دش. نینوخ مرس یهاگ اهو هجنپ یهاگ ، دندز گنس نم هب راوید زا یهاگ ردو زا یهاگ .12 تیب

. مدیسرت یراکش هدنرپ زا یهاگ و هبرگ زا یهاگ ما، هتشادن شیاسآ هظحل کی یتح .13 تیب

. تخومآ یگدنز سرد نم هب ینامسآ یاه بال هلمح .14 تیب

. ینک مه وتالش یعس و هداد شوگ نم تحیصن و دنپ هب وت هکنیا رگم دوش، یمن یوق و ناوج ، هشیر یب هخاش .15 تیب ه

96 هحفص لگ  و لگ یناوخرعش همجرت

یزود هراپ درم هک متسدینش          یزوس ابهآو یلفحم رد یبش

یزور مامح رد یوبشوخ یلگ »          یزوجع ریپ اب تفگ یم نینچ

متسد هب یبوبحم تسد زا دیسر

1- دیسر   متسد  هب مرای زا ییوبشوخ لگ   مامح رد یزور :  تفگ دزو یم   فرح ینزریپ  اب یزود شفک درمریپ هک مدینش   یسلجم رد بش .کی

یریرح نوچ کین و مرن یریمخ         یریمخ مدرک و لگ نآ متفرگ

یریبع ای یکشم هک متفگ ودب »         یریذپلد و بوخ و دوب رطعم

متسم وت زیو دال یوب زا هک

2- تسا هدرک تسم ارم وت یوب ،هک یریبع ای یکشموت   مدیسرپ دوب وب شوخ یلیخ لگ .نآ  دوب مرن    مشیربا   دننام هک مدرک تسرد یریمخ   نآابو   متفرگ لگ ار .نآ

مدومن تربع وتو نوچ مدیدن         مدومزآ عملا یاه لگ همه
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مدوب زیچان یلگ نم اتفگب »                   مدونش و تفگ نیا دینشب لگ وچ

متسشن لگ اب یتدم نکیلو

3- یلو مدوب   یرادقم یب و زیچان لگ نم  : تفگ   دینش ارم فرح نیا لگ یتقو منک  یم   بجعت  وت رطع  وزا مدیدن وت    دننام یلگ یلو ما  هدید   یدایز   یاهلگ نم
مدش لگ نیشن مه   یتدم .

درک رختفم ینیشنمه اب ارم                      درک رپ هدرتسگ اپ ریز ردنا لگ

درک رثا نم رد نیشنمه لا «مک                      درک رذگ لگ اب یتدم مرمع وچ

متسه هک مکاخ نامه نم هنرگو

رد منیشن مه   رطع و بوخ تافص .  مدرب   مرمع هب لگ اراب مرمع زا یشخب   یتقو داد . ار شدوخ  اب ینیشن مه   راختفا نم وهب درتسگ نم یاپ ریز  ار شدوخ 4-لگ
. مدرکن   یرییغت و مدوب هک متسه یکاخ   نامه نم   هنرگ و مدش   وبشوخ نم و درک رثا  نم

113 هحفص ( یراگتسر ) یناوخ رعش

ینک وجتسج ار یراگتسر هار دیاب ووت دهد یم تاجن ار وت نید و ملع اعطق : لوا تیب ینعم

؟ یوشن بیسآ بالو راتفرگ و یبای تاجن اه یدب مامت زا هک یهاوخ یم مود:رگا تیب ینعم

؟ یشاب راکوکین ادخ دزن و یبای تاجن اه یدب زا ناهجود ره موس:رد تیب ینعم

زاس کاپ ربمایپ اهابکالم یگدولآ ارزا تناجو لد و نک وجتسج ربمایپ ردکالم ار تداعس :هار مراهچ تیب ینعم

شاب نانآ هار وریپ نک. لمع وا نیشناج و ربمایپ راتفگ و نانخس هب یورب تشهب هب هک یراد راظتنا :رگا مجنپ تیب ینعم

متسه یلع یاپ کاخ نم هک نادب . منارذگ یم ار ما یگدنز تروص نیمه وهب مدمآ ایند هب ربمایپ رادتسود هنوگ نیا :نم مشش تیب ینعم

174 هحفص    شیاین

نک. وکین و بوخ ارم دب تبقاع و رادرک هک مهد یم مسق راکوکین و صحلا یاه ناسنا هب ار وت ایادخ -1

. نکم نوریب تدوخ هاگرد میا.امارزا هدروآ هانپ نیمزرس نیا هب هک میتسه یناکشجنگ دننام .)ام نکن غیرد ام ارزا دوخ فطل ). نکن مورحم دوخ هاگشیپ 2-امارزا

. دشاب هتشاد ار وت کرد لمحت و بات و دشاب وت رادید راتساوخ هک هدب یحور . منکوگزاب ار وت یدوجو رارسا میناوتب هک هدب ینایب و ییاناوت نم 3-هب

نک. نشور تقیقح رون اب ارم ناج (. مسانشن ار وتو موش تلفغ راچد راذگن ). نازوسن شتآ نیا رد ارم لد تسا شتآ دننام یهاگآان و یربخ 4-یب

. موش یم دوبان ، ینکن متیامح و یریگنار متسد ،رگا ینک مکمک یریگب ار متسد هک تسا راوازس نونکا -5

هارمگ اریز نک تیاده )ارم نکن مرود ، دننک یم تعاطا ار وتو دنتسه کیدزن وت هب هک یراکوکینو صحلا دارفا و دوخزا ) دنتسه کیدزن وت هب هک هدب رارق یناسک زا 6-ارم
. مسانش یمن ار تسار هار و ما هدش

منک. یم کرد ار تدوجو و منیب یم میاه هتسناد اهو هتفگ رد اروت منک.( یم کرد ار وت دوجو ، مناد یم هک ار یزیچ ،وره مناوخ یم هک ار یزار ره 7-نم
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لوا سرد

- هچنغ - هناد - منبش ؟ دندرک حرطم ار دوخ یاهوزرآزبس لگنج الس کرد یناسک 1-هچ

. ملعمو نارتوبک یاه هجوج - وتسرپ ی هجوج - کشجنگ هجوج

یم هک تسا نیا شروظنم ؟ تسیچ ( موش باتفآ مهاوخ ی(یم هلمجزا منبشروظنم -2

لثم ایو موش. یکی دیشروخابو مورب نامسآ هبو موشراخبدیشروخ یامرگ اب مهاوخ

موش رون رپ باتفآ

. دنسرب ناشیاهوزرآ هب اه هچب ی همهدرکوزرآ ؟ درک ییوزرآ هچ اه هچب یارب ملعم -3

رادیاپ یتعیبط یوزرآ ؟ دیدرک یم ییوزرآ هچ دیدوب زبس لگنج رد امش 4-رگا

ص22 مود سرد

؟ درک کرد ناوت یمار ییاه ییابیز هچ تعیبط سرد الس 1-کرد

درک. کرد ناوت یم ار یخقلا هبذاجو ،جالل تمظع
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؟ دراد طابترا سردزا شخب مادکاب (( یولوم )) تیبود :2نیا

نادکاخزادناهدرکرب اه تسد نایکاخ نوچ مهدنناتخرد نیا

زار دنیوگ یم کاخریمض زا زارد تسد واب زبس نابز اب

هخاش هک میدید ار ارحص و غاب زبسرس ناتخرد ، باریس یاه هتشک اهو هزبس یور رب

. دندرک یم اعد و دندوب هتشارفارب نامسآ هب ار شیوخ یاه تسد ی

. دینک نایب ار شنیرفآ یاه ییابیز یرگید یاه هنومن :3

اه، نابایب ، نامک نیگنر ، ناگراتس ، اهرازلگ

. دیسیونب و دینک ادیپ سرد رد صیخشت کی و هیبشت 4:کی

بداو یسانش قح ، شیوخ ناکدوک هب ناد بادآ و نابرهم یردام دننام میسن : هیبشت

. دزوما یم

. تفر یم ناباتش راو، دیما و راوتسا یاه ماگ اب بآ : صیخشت

ص36 موس سرد
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؟ دینک نایب الب قنا مظعم ربهر هاگدید ارزا بوخ ناوج و ناوجون کی تازایتما _1

. دشاب ندرک لیلحت و نتفایرد ندرک رکف لها دیاب بوخ ناوجون و ناوج

؟ تسیچ ( دوشیمن هتخاس فرح اب هدنیآ ) تراب زا روظنم _2

درک راک دیاب هدنیآ نتخاس و ندرک تفرشیپ یارب درک. تفرشیپ ناوتیمن ندز فرح اب

. تخاس ار هدنیآ ششوک و راکو لمع واب

؟ دینادیم ییاهزیچ هچ ار یناریا زورما ناوج ی هتسجرب یاه یوژیگ امش _3

. یبلق نامیا و سفن هب دامتعا . راکتشپ . تواکذ تالش.

ص43 مراهچ سرد

و مرگ نامسآ راهب، ندمآ ؟اب تسیچ دش» مسبت کی لثم نامسآ زا« رعاش روظنم (1

ارچ امش، رظن 2)هب . تفر نیب اهزا هصغ واه یدرس همهو دش شخب یگدنز

نوچ ؟ دننکیم دای هآو، ترسح الاب ومعم دوخ یناوجو یناوجون ی هرود زا اهرت گرزب

. دنرادن ار نآ زا تسرد هدافتسا و نارود نآ هب تشگرب یارب یتصرف

یگنشق و مینادب ار نآ ردق دیاب ؟ دوش رت ابیز ات مینک هچ ،« تسابیز یناوجون »(3

کیر وات تشز ، هدوهیب یاه یروخ لد و یگلصوح مک اراب نآ یگنشقو مینادب ار نآ

؟ تسیک بوخ تسود (4 . مینکن

و نامیا شلد .رد دشاب هدیدنسپ شراتفر و تسرد شراتفگ هک تسا بوخ یتسود

. دشوجب طاشن و یراودیما شهاگن و هرهچ وزا دنزب جوم ینابرهم
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ص53 / مجنپ سرد

اهناسنا ی همه ؟ دنریگب اج ام بلق رد دنناوت یم یناسک 1-هچ

و ،خیلا نادلگ کی لثم دشاب خیلا رگا نوچ ؟ دشاب خیلا دیابن مدآ بلق ارچ -2

تشز

دهد یم رازآ ار ناسنا و دوش یم

و….. ناشکهک ، ایرد ، نامسآ ؟ دینک یم هیبشت ییاه زیچ هچ هب ار بلق امش -3

لیدبت یبوخ یاهناسنا هب رگا ؟ دنوش ام بلق دراو دنناوت یم هنوگچ دب یاه 4-مدآ

. دنوشب ام بلق دراو دنناوت یم دنراد رب اه یدب زا تسد و دنوشب

60 هحفص مشش سرد یبایزرا دوخ

دش؟ کیرات هّچب رتوبک مشچ هب یتیگ ارچ -1
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هدننک هتسخ و وطالین شیارب ، هاتوک ریسم ونآ دوب هبرجت یب و کچوک وا نوچ ج=

دوب. هدش

؟ دشاب هداد ردام دنپ هب یخساپ هچ تسا نکمم هّچب رتوبک امش رظن 2-هب

نآ. هب ندرک لمع و ردام تحیصن نتفریذپ ج=

؟ تسیچ سرد یلصا مایپ -3

. ندرک بسک هبرجت و یگدنز شور و هار نتخومآ ج=

؟ دوب کاندرد رتوبک ردام تایبرجت زا شخب مادک -4

نینوخ مرسو اه هجنپ ، دندز یم گنس نم هب راوید ردو ((…زا تفگ هک اجنآ ج=

دش…)).

ص66 متفه سرد یبایزرا دوخ
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))؟ تسا رت اهب نارگ طال زا تقو )): دنیوگ یم ارچ -1

یمن ارابطال هدش فلت قیاقد یلو ، دروآ تسد طالهب ناوت یم تقو فرص اب اریز

. دیرخ ناوت

؟ تسیچ دنک)) یمن نییعت ۀام مانسانش ار یقیقحرمع زا(( روظنم -2

یاهراک و ابیز ییاهراتفر اب هک تسا ییاه تصرف نامه طقف ابیز، یگدنز و نتسیز

. دنوش یمن بوسحم ام یعقاو رمع ءزج ام یاه لا سو اهزور هیّقب . درذگ یم گرزب

؟ تسیچ سرد نیا یلصا مایپ -3

دوش. فلت نامتقو میراذگن و میربب ار هدافتسا نیرتهب دوخ تقو زا دیاب ام

ص84 8 سرد

همهزاوراوگرزب مامااریز ؟ دندرک یراددوخ ماما ندرک تحیصنزا نازومآ شنادارچ .1

. دشن کرت ناشبش یاهزامن سلا لهچ تدم هبودندوب نکش تبواودوبرود ناهانگ

الیم سا فیاظو ؟هب دوب دیفم روشکو الیم سا یروهمجو الم سا یاربناوت یم هنوگچ .2

ناردپ تمدخو تعاطاودینکوکینار دوخ الق خاودینک لمعدزاس یمار ناسنا هک

یدایز مارتحا ناتیاه ملعم هبودینک یضار دوخزااراهناودیرامش تمینغارناتناردامو

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



. دیراذگب

؟ دیهد حیضوت ار)) شا هشیدنا . هسردمودرک یم مارآاروا مرح.لد )) ترابع ی هرابرد .3

یم قشمرس نامامازاودوش یم رت کیدزنادخ هبام لد میوش یم هاگترایز دراو یتقو

هشیدناو مهفدنک یمادیپ شیازفا نم داوس نوچ میوش یم هسردم دراو یتقو میریگ

. دبایم شیازفا مهام

تبحم ی همان . مزیزع نادنزرف ؟ دنتشون هچ نازومآ شناد همان خساپرد ینیمخ ماما .4

تسادیما منآ. جاتحم هکدیدرکیم تحیصنارم نازیزعامش شاک . مدرک تئارقارامشزیما

. دیناوخب بوخار ناتیاه سرد یمرخو طاشناب

ص93 9 سرد

؟ درک هچ امین قیوشت یارب ملعم -1

! یرایدنفسا یلع یاقآ دوب بوخ یلیخ نیرفآ نیرفآ : تفگ ملعم

؟ دنتشاد یکرتشم تایصوصخ هچ ینایتشآ یمظاک رتکد و یباسحرتکد -2

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



. ندوب نآرق ظفاح - ینید فیلا کت ماجنا - ندوب مظنم - باتک هعلا طم

؟ دوب فلا >>خم لمع نودب ملع >> اب یباسح رتکد ارچ امش رظن هب -3

یمن ام درد هب یگدنز رد مینکن لمع و میهدن ماجنا اما میشاب هتشاد ملع رگا اریز

. دروخ

ص102 10 سرد یبایزرا دوخ

؟ دوب هچ شنادرگاش اب ییاجر دیهش نامیپ دهع .1

نم . دینکن تبیغ مه امش منک یمن تبیغ نم . دییاین رید مه امش میآ یمن رید نم

امش هب هک یلوق ره هب نم . دییوگن غورد نم هب مه امش میوگ یمن غورد امش هب

. دینک افو دیهد یم نم هب هک یلوق ره هب مه امش منک یم افو مهدب

؟ درک ثکم یمک درمریپ هب کمک ماگنه رد یفطصم ارچ .2
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ار وا یراد جایتحا لوپ نیا هب رتشیب تدوخ نتفگ اب تساوخ یم ناطیش نوچ

دنک. ثکم یمک وا دش ثعاب نیا و دهد بیرف

. دینک رکذ ار راثیا زا رگید یا هنومن . دنیوگ ))یم راثیا درک(( یفطصم هک یراک 3.هب

هیذغت تسا هنسرگ و هتشاذگ اج ار دوخ هیذغت نامناتسود زا یکی هسردم رد یتقو

. تسا راثیا عون کی مه نیا میهدب نامتسود هب ار دوخ

و…. نمشد الماب سا ناگدنمزر گنج

ینموف یرباص ثرمویک ؟ دشاب یم یسک هچ یا هرطاخ مدرم هب قشع هرطاخ –4

اقآ) (لگ

ص110 هدزای سرد یبایزرا دوخ

ناملس . تسا نم هداوناخ وزج ناملس . دینک نایب ))ار تیبلا لها انم ناماس )) یانعم -1

تسا تیب لها زا

یتامدخ رهاظم ز یکی ؟ هدرک کمک الیم سا ندمت شرتسگ هب یسراف نابز هنوگچ -2

قیاقح یناریا نارونخس و افرع ابدا دنا هدرک الم سا هب یسراف نابز هار زا هک تسا

سا قیاقح و دنا هداد شیارآ نسحا وحن هب یسراف رثن ورعش یابیز هلمج اراب ینارق

دنا هدروآ نیریش یتایاکح نایم رد ار ینارق فیطل یناعم و الیم
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؟ درک تمدخ رتشیب ناریا المو سا ندمت هب ناوت یم هنوگچ امش رظن 3-هب

یلم و یبهذم فیاظو هب نداد ماجنا 1-اب

دادعتساو تقایلو شوه یرگراک هب 2-اب

الیم سا ندمت و گنهرف اب اهنا ندرک گنهامه و رگید یاه ندمتو گنهرف اب ییانشآ -3

یناریا و

نامیا و قشع -4

ص117 12 سرد

مرکا لوسر ؟ یکدوک نارود (ع)رد نیسح ماما (ع)و نسح مامااب (ص) ربمایپ راتفر -1

(ع)و نسح تفر یم هدجس هب یتقو . درکیم راتفر تفوطع و رهم هب دوخ نادنزرف اب

یمارا هب ات دنام یم هدجسرد نانچ واو دنتسشن یم شتشپ و ندرگرب (ع) نیسح

یم یا هسوب ار نوشتروص ار اتود ره تساوخ یم رب هدجس زا یتقو و دنیایب نییاپ

دز.

یاه راتفر زا یکی ارچ؟ . تسا رت بلا ج امش یارب نارگید (ص)اب ربمایپ راتفر مادک -2

ار وت همه یشاب هتشاد بوخ الق خا .رگا تسا نا بوخ الق (ص)خا ربمایپ بوخ

دوش یم زین درف یگتسیاش ثعابو نراد تسود
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هب تبسن اما دیشخب یم ار شیوخ اب یراتقر (ص)دب ربمایپ ارچ امش رظن 3-هب

یمو تسا یصخش یا هلسم دوخ اب یراتفردب اریز ؟ تشادن تشذگ ینکش نوناق

نارگید قح و تسا یمومع و یعامتجا یا هلسم ینکش نوناق یلو تشذگ نآزا ناوت

. تسا تشذگ لباقو دنک یم عیاض ار

ادخ لوسر هک یتسرد ؟هب دیوم رف یم هچ (ص) ربمایپ ینابرهم دروم رد دنوادخ -4

. تسا ییوکین ی هنومن و هوسا امش یارب

ی:125 هحفص یبایزرادوخ 13 سرد

و یناوجون ی هرود رد (هر)ار ینیمخ ماما ترضح الیق خا یوژیگ دنچ _1

یامیسو تقد و مظن ، ینایب شوخ ، ینتورف ، یگداس ، ینابرهم دینک نایب یناوج

دوب ناشیا ناشخرد یاه یوژیگ زا باذج

اهو هچوک رد ماما نامرف هب همه ؟ تشاد ملعم کی ناریا همه الب، قنا هرود رد ارچ _2

یم نایناهج شوگ هب دنلب گناب هب البار قنا سردودندرک یم تارهاظتاه نابایخ

ماما زج یسک ووا تشاد داتسا کی وملعم ،کی راگزومآ ،کی تلم اهزور نآ دندناسر

دوبن (هر) ینیمخ

دوب دنمتردق هک ؟نیا تسیچ الیم سا یروهمجراذگ ناینب تیبوبحم زارامش رظن 3_هب

داد یمن تیمها تورث و وهبملا
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تماقا ، هاشتساوخرد هب قارع تموکح ؟ تفر سیراپ (هر)هب ینیمخ ماما ارچ _4

نآ وزا تفر سیراپ هبریزگان زین ینیمخ ماما درک عونمم روشک نآرد ار ینیمخماما

،رب دوب هدش لیدبت گرزب الب قناکی هب نامزنآ رد هکار ناریا مدرم تضهن یربهراج

تفرگ هدهع

159 هحفص یبایزرادوخ 16 سرد

دمآ ششوخ کرپاش زا ینها مدآ ارچ همه.1- اب کرپ هاش ؟

شیادص - دوبن ینها مدا یزیر همانرب رد درک یم هک -وساالیت تشاد قرف نارگاشامت

. دزیم ادص زیزع مورت ار ینها دوب-مدا نیریش رایسب

ینها مدا نوچ داد؟ یمن تسرد باوج وساالت هب کرپ اش گرم زا ینها مدا ارچ -2

هدادن یتسرد باوج کرپ هاش وساالت هبو دادن تاجن ار کرپ هاش هک دوب تحاران

دوب.

اش دناسر بیسا کرپ اش هب طولب تخرد ینعی ؟ دراد یمایپ هچ سرد هلمج نیرخا -3

یم تفر طولب تخرد هب مه زاب تسارطخ رد شناج تسن ادیم هک نیا اب کرپ

درک. یم ادیپ یرگید طولب تخرد دیاش ددرگب تسناوت

کرپ اش یتقو ؟ داتفا یقافتا هچ ینها مدا یارب تفر لوا راب یارب کرپ اش یتقو -4

داد. یطلغ باوج مه موس لا وس هبو درک هابتشا مهاب لوا لا وس ود ینها مدا تفر
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ص167 17 سرد

مناوت یمن ؟نم دنتشون یم دوخ یاه هگرب یور ییاه هلمج هچ نازومآ شناد .1

میسقتار مقر هسزارتشیب یاهددع مناوت یمن نم - منزب هبرض لا بتوف پوت هب تسرد

. دنشاب هتشاد تسود ارم هک منک یراک مناوت یمن نم – منک

نوچ ؟ دنسیونب ار دوخ یاه (( مناوت یمن هک(( دوب هتساوخ نازومآ شناد زاانود ارچ .2

دراذگب کاخ نورد اهار نآو دربب نیبزا اهار مناوت یمن مامت راک نیا اب تساوخ یم

. میناوت یم ام هک دیوگب همه وهب

ار یزور نینچ زگره نادرگاش نیا هک مدیمهف ی(( هلمج زا سرزاب روظنم .3

نامدوخ هب دیاب هشیمه ام هک تسا نیا روظنم ؟ تسیچ درک)) دنهاوخن شومارف

. دننک یمن شومارف ار زور نیا اه هچب هک تسا نیمه رطاخ وهب مناوت یم نم میوگب

دنراذگب کاخ لخاد ار دوخ یاه ناوت یمن هک تساوخ اه هچب ))زا انود )) یاقآ ارچ .4

نیمه یارب مناوت یم نم دیوگب هشیمه هک دیوگب اه هچب هب تساوخ یم نوچ ؟

. میدرک راذگرب ار مناوت یمن نیفدت مسارم
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