
 
 

 ١٩ دیووک نامز رد یونعم عبانم
 
 دشاب مھم دناوت یم ینارحب عقاوم رد یونعم دُعب ارچ

 و ینامرد ناور ،یعامتجا ،یلام ،یبط :دراد دوجو اھنآ ھب کمک یارب یفلتخم یاھدرکیور ساسا نیا رب و دراد دوجو تالکشم فلتخم یاھ ھنیمز رد ،١٩ دیووک لیلد ھب
 دنناوت یم اھ شزرا نیا .عامتجا ھب طوبرم ای و یھورگ ھچ ،یدرف ھچ ،دنراد رارق رطخ ضرعم رد زین ،دنشاب یم مھم دارفا تیوھ یارب ھک ییاھ شزرا نانچمھ .هریغ
 دُعب ،دنوش یم ھتسکش یتح ای دیدھت یساسا یاھ شزرا و اھ ھنومن یتقو .گنھرف ،رفس ،یعامتجا یاھ ھکبش تیمھا ،یدازآ قح لاثم ناونع ھب ،دنشاب توافتم رایسب
 .دنھاوخ یم ،دراد رمث و دروایم ماود ھک ھچنآ مدرم .دوش یم لمع دراو بلغا یونعم

 رب زین یبھذم و یونعم ،تایح عبانم و اھزاین ،یناور و یمسج یاھزاین رب هوالع ،یضیرم و ینارحب طیارش رد ھک دھد یم ناشن یونعم تبقارم ھنیمز رد تاقیقحت
 .تسا یریگدای دنیارف کی دُعب نیا ھب نتخادرپ ،دنتسھ وبات بلغا و دنتسھ یصوصخ لئاسم نید و تیونعم ھک ام ھعماج رد .دنراذگ یم ریثأت ام تحص

 تذل ،لاصتا ،دامتعا امش ھب ھک ییاھزیچ ھلمج زا ،دوش یم کرد توافتم رایسب تیونعم .دوش یم نآ لماش نید ھک تسا یا هدرتسگ فیط تیونعم ،یحص یاھ تبقارم رد
  .تسا زکرمتم یداھن ھبنج ھب رتشیب نید .دھد رییغت ار ام هرمزور براجت دناوت یم و دھد یم ار ندوب زا

 

 

 یونعم تبقارم ھیصوت ١۵
 

 .دنراد ار دوخ یاج و دنا زاجم کشا ،دیدرت ،سرت ،یرارق یب ،تیاکش :تایرورض ییاسانش .١
 .دنتسین ریذپ ناکما ،دنتسین سرتسد رد یگدنز رد اھ زیچ یرایسب :دتفیب قافتا تسین نداد رییغت لباق ھک ھچنآ دیراذگب .٢

 .دراد ھمادا نم یگدنز - متسین اھنت نم :دامتعا بسک .٣

 .تسا هدش یرپس بوخ ھتشذگ رد تاقوا رثکا :دیروایب رطاخ ھب .۴

 .دیدج زور رھ ،تسامش یگدنز نیا اریز ،دینک ھجوت رایسب زور نیا ھب :نونکا و اجنیا رد روضح .۵

 :دینک رکشت و دیربب تذل کچوک یاھزیچ زا .۶
 .دیرادنپب یھیدب ریغ ناونع ھب ار یھیدب و ملسم رما

 .متسین درف نیرت مھم نم :هدنخ و یعبط خوش .٧

 ؟تسا زاین یتارییغت ھچ ھب نونکا :دینک زاب ار دوخ بلق و دینک هدرتسگ ار دوخ هاگن .٨
 .دینک کمک رگیدکی ھب ،دیوش لمع دراو دوخ نھذ و رکف زا :دینک یلمع ار یگتسبمھ .٩

 .صخشم یاھ نامز رد لاثم روط ھب ،رگیدکی اب ندوب سامت رد :دینک ھبرجت ار ھعماج .١٠

 .دینک ھبرجت ار تعیبط ،دینک ساسحا ار توکس تردق ،دیشکب سفن :دیریگب یحور یاھ ھفقو .١١

 ار نآ و دینک راکشآ هرمزور یگدنز رد دشخب یم تینما و تظافح ،تردق امش ھب ھک ار ھچنآ :دینک ادیپ دوخ یارب بوخ یھارمھ و اھ ناکم ،ریواصت .١٢

 .دینک کرد دوخ ساوح مامت اب

  ماگ ھب ماگ – دیورب هار و دینزب مدق طایتحا اب :دیشاب کرحتم .١٣

 .دینک ھبرجت ار یقیسوم و اھ ھمزمز یادص :دینک ساسحا ار ادص و سفن ینامرد تردق .١۴
 .ندرک میظنت کچوک سایقم رد :ندوب قالخ .١۵
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