
:تاهیبشت یسررب4 هنیزگ .1

)دروم ( عبط یطوط - لبلب وچمه ]وا[ ) ۀنیزگ

)دروم ( ّانمت روش بآ - تعانق كاخ ) ۀنیزگ

)دروم ( اسهمرس مشچ - تسا اهرظن ۀیاریپ همرس گنس دننام شکاخ ) ۀنیزگ

)دروم ( ایرد نمرخ - هشوخ ]نوچ[ رهوگ دقع - جوم نوچ ]وت[ ) ۀنیزگ

.تسا هدمآ »هنییآ« ةراعتسا اب »« ۀنیزگ رد هک تسا ترودک عفر و لد نتفای افص ،كرتشم موهفم1 هنیزگ .2

.تسا هدماین ترودک عفر زا سپ نتفای افص زا ینخس تحارص هب ،3 هنیزگ رد

سیئر   رادمدرس              تسپ نیمز  روخ              نایرکشل  دونج2 هنیزگ .3

.تسا فاص و حطسم ینعم هب »راومه« اما ؛تسا يریزارس و بیشن يانعم هب »تسپ« :هتکن

ناتسوب و غاب  نمچ :)د( زاجم4 هنیزگ .4

يرحس میسن ندوب رطعم يارب هنارعاش تلع :)ج( لیلعتنسح

نادبکرم - وت يوراد - تاود :)ب( ماهیا

.دراد بسانت نیهاش و غرم اب هک هدنرپ یعون - هرابود - :زاب :)فلا( بسانت ماهیا

هلوس – بعر – َملَع – يرقم :دناهدش انعم طلغ هک ییاههژاو4 هنیزگ .5

.تسا حضاو ًالماک نطو هب قشع موهفم هک »« ۀنیزگ رد / نطو زا تسا هراعتسا هناخ ،»« ۀنیزگ رد4 هنیزگ .6

.دوشیمن هدید شدوجو رد توارط و یباداش رگید دوش رود شنطو زا هک یناسنا ره دیوگیم و تسا هدروآ ناسنا زا هراعتسا ار تخرد رعاش مه »« ۀنیزگ رد

.تسا هدرک بحاصت ار نآ قوشعم هک قشاع ِلد زا تسا هراعتسا هناخ اجنیا رد و دراد هناقشاع یموهفم :»« ۀنیزگ

.دنراد هراشا ناسنا دوخ طسوت لامعا ۀبساحم هب »ت« و »پ« تایبا زین و لاؤس نتم رد هدشحرطم ترابع3 هنیزگ .7

.»دوشب رطاخ هدوسآ« دیاسآرب يدنموزرآ ات تسا داهن شقن رد »يدنموزرآ« ةژاو و دناهدش لصتم مههب »ات« طبر فرح ۀلیسو هب هک تسا هدش لیکشت هلمج ود زا تیب1 هنیزگ .8

)تشهبیدرا 23 -نیدرورف 23( ینایرس میوقت مود هام :ناسین /یشومارف :نایسن4 هنیزگ .9

.قوشعم قارف رد ندرک گرم يوزرآ »« ۀنیزگ / .قشاع ۀنادواج یگتسبلد و قشع رد يرادیاپ :كرتشم موهفم3 هنیزگ .10

زا هک )تخرد( یناسنا دیوگیم رعاش ،دناهدنز نطو هب قشع زا هک تسا ییاهناسنا زا هراعتسا ناتخرد و ناتخرد يارب تسا كاخ و بآ و رون دننام نطو هب قشع :باوج ۀنیزگ موهفم1 هنیزگ .11

.دوشیمن هدید شدوجو رد یلاحرس و یباداش رگید دوش رود دوخ نطو

:رگید ياههنیزگ حرش

.دوشیم ناسنا بیصن رفس رد هک یتایبرجت و رفس شزرا :

.درخیم لد و ناج هب ار قوشعم هب ندیسر ِهار ياهیتخس مامت قشاع :

.تسا یگدنز رد یتحار و شیاسآ مدع زا رعاش تیاکش :

.تسا هدش رکذ يزاجم و يراعتسا تروص هب مه نآ  ۀنیزگ رد طقف نطو زا يرود هک مینیبیم موهفم رد تقد اب اما تسا هدوب لاؤس ِباوج رب ینبم امش ِیلامتحا ياههنیزگ زا مه  ۀنیزگ کش نودب

.دراد هراشا عضاوت ۀجیتن هب رگید ياههنیزگ یلو تسا تّمه ۀجیتن رد ندیسر لامک هب تیب موهفم4 هنیزگ .12

.تسا يرود دامن تایبدا رد ینارون ياهراتس مان :قّویع :هتکن

دوجو زاسهتسباو طبر فرح هنیزگ نیا رد لیلد نیمه هب تسناد هفاضا فرح ار نآ دیاب و تسین زاسهتسباو دنویپ فرح رگید دنک نایب ار یناکم ای ینامز ۀلصاف ود رگا »ات« فرح3 هنیزگ .13

.تسا هدشن هتخاس بکرم ۀلمج هجیتنرد ،درادن

:اههنیزگ ریاس یسررب

).دزاسیم بکرم ۀلمج و تسا زاسهتسباو طبر فرح هک( هکیسک نآ ره ینعی »هکنآ ره« )

.تسا هتخاس بکرم ۀلمج و تسا زاسهتسباو طبر فرح »هک« )

.تسا هتخاس بکرم ۀلمج طبر فرح نیمه و هدماین يونعم ۀنیرق هب زاسهتسباو طبر فرح تیب نیا رد :ییوگ وت )هک( هچره زا )

جرف – هیضرم – ساوسو :دناهدش انعم تسرد هک ییاههژاو 2 هنیزگ .14

)قشع ندوب يدبا( دراد ار قوشعم قوش مه گرم زا دعب قشاع :تست يروحم موهفم3 هنیزگ .15

)قشع ندوب یلزا( .دراد دوجو نم رد وت قشع شتآ )شنیرفآ زاغآ( لزا زا اریز متسین هدرسفا دیوگیم :»« ۀنیزگ رد اما دراد هراشا موهفم نیمه هب »« ۀنیزگ زجهب اههنیزگ ۀمه

.درادن ترخآ نمچ يارب »ياهشوت و داز«  تحور ةدنرپ هک یسرتیم )گرم( تمسج سفق ندش هتسکش زا لیلد نیا هب :ج3 هنیزگ .16

)يدنمزآ( ندروخ نوخ گنراگنر ياهتمعن يارب زا :فلا

)ییوگهدرورپ( دزیریم رهوگ وت فدص نوچمه ناهد زا :ب

.دوشیم زجاع يروم زا »ناماسبان عاضوا« رثا رد ریش :د

:دراد هداس يهلمج ود »« يهنیزگ تیب1 هنیزگ .17

.داتفا باش و خیش قلح رد وت فلز دنمک -  .تسشن ماع و صاخ ناج رد وت مشچ گندخ -

.دنتسه دنویپ فورح »ات ،دنچره ،هک« تایبا ریاس رد .تسین هنوگ نیا لوا تیب رد هک .دیآیم دوجو هب هداس ریغ يهلمج و دنکیم بیکرت مهاب ار وریپ و هیاپ يهلمج )طبر فرح(دنویپ فرح

12

22

32

43

1

←←←

←

12

12

12

3

4

3

2

3

4

41

1

2

4

33

1

12

1



لاؤس تیب موهفم اب داضت و لباقت رد موهفم نیا و )متسین روبص( میوجیمن ار ربص دیوگیم رعاش هک تسا »« ۀنیزگ رد اهنت تسا ندرک يروبص لاؤس يروحم موهفم هکنیا هب هجوت اب4 هنیزگ .18

.تسا

.دراد هراشا ،تسا لاؤس تیب اب موهفم مه هک ندوب روبص هب یگمه اههنیزگ ریاس

.دشکیمن تسد رای قشع زا تسا هدنز ات قشاع ،تیب ود ره رد 4 هنیزگ .19

.دوشیم هتفرگ هابتشا »هیجوت« ابً ابلاغ و تسا تسرد الما نیا اب »حیجرت«4 هنیزگ .20

:اههنیزگ ریاس یسررب4 هنیزگ .21

.تسا تسردان هک ددرگیمرب تسا ّثنؤم هک »ۀریدم« هب »هیلإ« رد »ه« :»« ۀنیزگ

.تسا تسردان هک ددرگیمرب تسا رکذم هک »لفطلا« هب »اهُّمأ« رد »اه« :»« ۀنیزگ

.دیایب اهُضَعب »اه« ینعی ثنؤم درفم تروصهب دیاب سپ ،ددرگیمرب تسا لقاع ریغ عمج هک »ءایشأ« هب ُهُضَعب رد »ه« :»« ۀنیزگ

رد .دناهدرکن تیعبت فوصوم زا ندوب عوفرم تهج هب »« ۀنیزگ و ندوب رورجم زین و »َْلا« نتشادن تهج هب »« ۀنیزگ سپ میهاوخیم تفص »سمّشلا« يارب لّوا یلاخ ياج رد2 هنیزگ .22

.درادن »َْلا« »ۀفلتخم« ،نآ تفص نوچ تفرگیم »َْلا« دیابن ،تسا فوصوم هک »قطانملا« ،مه » و « ياههنیزگ

.تسا هدمآ هلمج يادتبا رد هک تسا ادتبم »ُضَعب«2 هنیزگ .23

:رگید ياههنیزگ حیحصت3 هنیزگ .24

یتهج ره رد / ناشرس )

.دندش رود / غالک )

نامرخآ رفس رد )

».تسا ندرک تبحص زا ینامیشپ زا رتهب توکس زا ینامیشپ« :ترابع ۀمجرت2 هنیزگ .25

.دوش نامیشپ توکس رطاخهب صخش هک تسا رتهب :تسرد ۀنیزگ ۀمجرت

:رگید ياههنیزگ ۀمجرت

.دوشیم نامیشپ ندرک تبحص يارب هکلب ؛دوشیمن نامیشپ ندرک توکس يارب ناسنا :

.ندز فرح يارب هچ دشاب توکس يارب هچ ،تسا دنسپان ینامیشپ :

.تسین ندرک تبحص زا ینامیشپ زا رتمک توکس زا ینامیشپ :

ناهاشداپ - هاشداپ2 هنیزگ .26

:اههنیزگ ریاس یسررب

.تسا »بانَذأ« نآ عمج هک تسا مد ینعم هب »َبنَذ« :»« ۀنیزگ

.دشابیم »ْبنَذ« نآ درفم و تسا »ناهانگ« ینعم هب »بونُذ«

.تسا »تمس و فرط« ینعم هب »هاّجتإ« ،تسا ینّثم »نیَهاجِّتإ« :»« ۀنیزگ

.تسا »باحصأ« ،»بِحاص« ۀملک عمج ،تسا ردصم و تسا »یتبحصمه« ینعم هب »ۀبَحاصُم« :»« ۀنیزگ

:رگید ياههنیزگ رد همجرت ياطخ دروم رد یتاکن4 هنیزگ .27

.درادن دوجو یبرع ۀلمج رد دوشیم ثعاب و تسا هدشن همجرت اهلالخ نم عیطتست نوچ یتاملک :

.هدشن همجرت نآ ۀلیسو هب :

.درادن دوجو لاوس رد دوش یم ثعاب ینعم هب یلعف و دوش همجرت" ...دنراد ینابز تاناویح" تروصهب دیاب  .... ۀُغل تاناویحلل :

».دنکیم ناربج شرس نداد تکرح اب ار صقن نیا وا یلو ؛تسا تباث دغج مشچ« :هلمج ۀمجرت2 هنیزگ .28

.دنک ناربج ار شنامشچ كرحت مدع دناوتیم دغج اعطق : ۀنیزگ

:رگید ياههنیزگ ۀمجرت

.دنکیم تکرح یمک دغج مشچ :

.تسا تباث تاناویح ۀمه مشچ :

.دهد ناکت ار شرس دناوتیمن دغج :

.تسا یبآ ياهدنرپ كدرا : ۀنیزگ ۀلمج ۀمجرت2 هنیزگ .29

لوعفم )هـ( ریمض و َکلذ : ۀنیزگ رد و َباشعألا : ۀنیزگ رد و َنمألا : ۀنیزگ رد .دنراد لوعفم رگید هلمج هس ره .درفم عون زا تسا »ربخ« ٌِرئاط و »ادتبم« َُّطْبَلا ،تسا هیمسا ياهلمج ،هلمج نیا

.دنشابیم

:رگید ياه هنیزگ ۀمجرت

.دنکیم ظفح ار تینما سیلپ )

.دنسانشیم ار یکشزپ ناهایگ تاناویح یخرب )

.ماهدید ار وا راب دنچ و مسانشیم ار درم نآ )

.دنشاب هتشادن ای هتشاد لوعفم ،ناشهیلعف هلمج لعف عون رب انب دنناوتیم ،تسا هیلعف ۀلمج ناشربخ هک مه ياهیمسا ياههلمج .دنراد لوعفم ،تسا يّدعتم ناشلعف هک ياهیلعف ياههلمج :هشاب نومدای

.تسا نکامأ يارب تفص ۀکورتَملا ،تسا هیلعف هلمج کی هک ) ۀنیزگ رد1 هنیزگ .30

.تسا تاهاجتا يارب تفص هک  ۀنیزگ رد ۀفلتخم نینچمه و تسین هیلعف هلمج یلو ؛تسا تاتابنلا يارب تفص »ةدیفملا« ) ۀنیزگ رد

.درادن تفص یلو ؛تسا هیلعف هلمج کی ) ۀلمج
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:اههنیزگ ۀمجرت

.دنکیم یگدنز هکورتم ياهاج رد هدنرپ نیا )

.دنرایسب ،اهيرامیب نامرد يارب دیفم ناهایگ )

.دناخرچیم فلتخم تاهج رد ار شنامشچ تسرپباتفآ )

.دتسرفیم ار لگنج رابخا ،غالک )

.دراد تقباطم نآ اب ندوب هرکن ای هفرعم و بارعا ،ددع ،سنج ظاحل زا و دنکیم فیصوت ار نآ و هدمآ مسا کی زا سپ هک تسا ياهملک ،تفص :هشاب نومدای

.دشابیم نآ تفص ةریثک و تسا لعاف تارّایَس1 هنیزگ .31

:اههنیزگ ۀمجرت

.دندرک تکرح یناریا ياهزرم يوسهب يرایسب ياهنیشام )

.دندش رود هاگشزرو زا لابتوف نانکیزاب )

.دنتشگزاب یملع شدرگ زا زور ود زا سپ )

.دندش سالک دراو لوا سالک نازومآشناد )

:هشاب نومدای

.دراد تقباطم نآ اب و دنکیم فیصوت ار یمسا هک تسا ياهملک تفص )

.تسا هداد تسد زا ار دوخ نون ،نآ زا سپ ۀملک هب ندش هفاضا لیلد هب نوبعال .تسا یفاضا یبیکرت مدقلا ةرک اوبعال )

.تسا عمج لعاف هکنیا اب تسا هدمآ درفم هلمج يادتبا رد لعف ) و ( ياههلمج رد )

».تسا یصوصخم ياههدغ زا رپ اریز ،تسا یگشیمه یکشزپ یحالس هبرگ نابز« :ترابع ۀمجرت3 هنیزگ .32

.تسا ربخ »حالِس« و ادتبم »ُناسل« هلمج نیا رد

:اههنیزگ دروم رد یتاحیضوت

.دشابیم تفص ٌّیبط و ربخ ٌحالِس .تسا هیلإفاضم ّطقلا و ادتبم ناِسل هکلب ؛دنتسین ادتبم مه اب طقلا ُناِسل نیاربانب ؛دریگیم هدهع هب هملک کی ار شقن ره یبرع نابز رد

.)قلُخلا نسُح( روطنیمه .تسا یفصو یمّود و یفاضا بیکرت یلّوا !دیریگن هابتشا )دب قالخا( اب ار )یقالخادب( يانعم هب )قلُخلا ءوس( لثم یترابع2 هنیزگ .33

:اههنیزگ ریاس یسررب

):ۀیعانّصلا( .تسا هدمآ ثنؤم درفم تروصهب شتفص )ثحبلا عمج( ،تسا ناسناریغ عمج فوصوم نوچ !هشیم باسح یفصو بیکرت )ّۀیعانّصلا ثاحبألا( :»« ۀنیزگ

.تسا )رتشگنا :متاخ( يارب ،تسا تفص ،)ییالط :ّیبهذلا( :»« ۀنیزگ

)نم ياهسردم فیلاکت( :ترابع يانعم .تسا )تابجاو( يارب تفص )ّۀیسردملا( :»« ۀنیزگ

.دشابیم یفصو بیکرت دشاب )یلُوأ ۀّرم = لّوا راب( رگا یلو )راب نیلوا( يانعم هب .دیریگن هابتشا یفصو اب !.تسا یفاضا بیکرت )ۀٍّرم لّوأ( :هتکن

تفص :ۀریثک + درفم ربخ :ۀعومجم + تفص :ّۀیمالسالا + أدتبم ) دالبلا(3 هنیزگ .34

:اههنیزگ ریاس یسررب

)...)هّیلعف ۀلمج( ربخ :لُّوُحت + تفص :ۀئیضملا + ادتبم :ُکامسألا( :»« ۀنیزگ

)... )هّیلعف ۀلمج( ربخ :ُعرزی + تفص :ّدجملا + ادتبم :حُّالفلا( :»« ۀنیزگ

)... + تفص :ِناتریبک + درفم ربخ :ِناتمعن + هیلافاضم :ۀیادهلا + فوطعم :ُۀمعن + فطع فرح :و + هیلافاضم :داجیإلا + ادتبم:ُۀمعن( :»« ۀنیزگ

.دنتسه هلمج نیا رد هتفر راک هب لوعفم ود )ًاقزر + ًءام(3 هنیزگ .35

:اههنیزگ ریاس یسررب

.دنتسه لوعفم )ه + ۀاکَّزلا + ۀالّصلا( :»« ۀنیزگ

.دنتسه لوعفم )لوق + ًۀدقع + رمأ + ردص( :»« ۀنیزگ

.تسا لوعفم )ًابابذ( :»« ۀنیزگ

.دشاب )ُتْرََصن( دیاب هکلب ؛تسین )اَنا(ریمض يارب بسانم )ْتَرََصن( لعف3 هنیزگ .36

.دشاب ثنؤم مه و رکذم دناوتیم مه )انأ( : هتکن

.دریگیم رارق هیاقو »نون« نآ زا لبق ،دبسچب لعف هب دهاوخب ))ي( ریمض( رگا : هتکن

.دنیوگیم )ۀیاقو ن( نآ هب هک )ینسّردتی + سّردت(

.دهدیم سرد نم هب تراهم اب ملعم :»« ۀنیزگ ۀمجرت

.دشابیم هّیلعف ۀلمج عون زا ربخ )اوعفاد( هنیزگ نیا رد .دشاب ربخ دناوتیمن ،دیایب رادلا مسا رگا هراشا مسا زا دعب2 هنیزگ .37

.میرادن زین )لعاف( سپ ،درادن دوجو یلعف چیه و تسا رهاظ مسا عون زا ربخ و ادتبم ياراد هلمج و میراد هیمسا ۀلمج هنیزگ نیا رد2 هنیزگ .38

.دنشابیم هلمج لعاف )ماّسر ،نوملسملا ،هللا( :اههنیزگ ریاس

.دشابیم نآ هیلإٌفاضم )ي( ریمض هک تسه زین فاضم و تسا لعاف )سفن( هنیزگ نیا رد4 هنیزگ .39

.دشابیم َعمتِسإ لعف يارب لعاف :ْنَم هنیزگ نیا رد2 هنیزگ .40

.داد شوگ نآرق هب  ؛دنکیم لّکوت دنوادخ هبً اتقیقح هک یسک :هنیزگ ۀمجرت

راک نآ ربارب رد یصخشم دزمتسد ،دهد ماجنا ار ینیعم راک ،زور لوط رد يرگراک هکنیا دننام .دوشیم نییعت اهدادرارق زا ياهعومجم ساسارب رفیک و شاداپ یهاگ :يدادرارق -4 هنیزگ .41

،تسا نادنز یمرج رفیک رگا ،لاثم يارب .دنهد رییغت ار اههطبار نیا دیدج نیناوق عضو اب دنناوتیم اهناسنا و تسا يدادرارق ۀطبار کی اهرفیک و شاداپ هنوگنیا و اهراک نآ نایم ۀطبار .دنک تفایرد
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.دننک لیدبت يدقن ۀمیرج تخادرپ هب ار نآ

یگدنز ،همانرب نآ زا لماک یهاگآ اب و دننک گنهامه نآ اب ار دوخ دیاب هکلب ،دنهد رییغت ار نآ دنناوتیمن اهناسنا و تسا لمع دوخ یعیبط لوصحم رفیک و شاداپ یهاگ :لمع دوخ یعیبط ۀجیتن -

روطهب ،دشاب قیقحت و هعلاطم لها یسک رگا نینچمه .دوشیم التبم ینوگانوگ ضارما هب ،دنکن تیاعر ار تشادهب و دشکب راگیس یسک رگا ًالثم .دننک نیمأت ار شیوخ یگدنز تداعس و میظنت ار دوخ

.تسا هدرک کمک دوخ یتسردنت و تمالس هب ،دنک شزرو هنازور رگا ای دباییم تسد یهاگآ و ملع هب یعیبط

غورد ةدعو امش هب نم و داد تسار ةدعو امش هب ادخ دیوگیم ناطیش .دندش ام یهارمگ ببس نامنارورس و ناگرزب و ناطیش« :دنیوگیم و دنرامشیم رصقم ار نارگید یهاگ نایخزود4 هنیزگ .42

»...دیتفریذپ ارم زین امش و مدناوخ ارف ار امش طقف نم .متشادن یطلست امش رب نم اما ؛مداد

ورف دوخ مکش رد یشتآ هک تسین نیا زج ملظ يور زا ار نامیتی لاوما دنروخیم هک یناسک ؛ ً»اریعس نولصیسوً اران مهنوطب یف نولکای امَّنا ًاملظ یماتیلا لاوما نولکای نیذَّلا َّنا « ۀفیرش ۀیآ3 هنیزگ .43

.تسا لامعا مسجت ای لامعا یقیقح تروص رب رظان ،»دنیآ رد نازورف شتآ رد يدوز هب و دنربیم

یضار ام زا ادخ یتقو ینعی ؛تسا هتخاس هارمه دوخ تیاضر اب ار ام يراگتسر هار ،دنوادخ .»تسادخ اب نتسب دهع« ،یهلا برق ریسم رد نتشاذگ ماگ هب طوبرم تامادقا زا مادقا نیمود2 هنیزگ .44

.میراذگ مدق دوخ تکاله ریسم رد و مینک ملظ دوخ هب هک دوب دهاوخ دونشخان ام زا هاگنآ و ؛میرادرب ماگ دوخ یتخبشوخ و تداعس ریسم رد ام هک ،دوب دهاوخ

نایتشهب .دینک یگدنز نآ رد هشیمه يارب و دیوش تشهب دراو ؛دیدمآ شوخ :دنیوگیم و دننکیم مالس ناشیا هب و دنیآیم ناراگتسر و ناراکوکین يوس هب لابقتسا يارب ناگتشرف1 هنیزگ .45

.درک اطع ام هب ار ابیز هاگیاج نیا و افو دوخ ةدعو هب هک ساپس ار يادخ دنیوگیم

.دشکیم هلعش اهنآ ناج نورد زا ،نیمه يارب و تسا اهناسنا دوخ لمع لصاح )خزود( منهج شتآ1 هنیزگ .46

.دنرورسم گرزب يراگتسر نیا زا و دنباییم دوخ يارب ناراگتسر و ناراکوکین هک تسا ادخ يدونشخ ماقم هب ندیسر ،تشهب تمعن نیرتالاب 

.درادن ریثات ای و تسین رثوم نانآ رییغت رد نیناوق عضو و دنهد رییغت ار نآ دنناوتیمن اهناسنا و تسا لمع دوخ یعیبط لوصحم هدشدای دراوم شاداپ و رفیک3 هنیزگ .47

.دروآ دهاوخ تسدهب ار يدبا يراگتسر ترخآ رد و نئمطم و شخبتذل یگدنز ایند رد ،دهد رارق )یهلا برق( فده نیا ریسم رد ار دوخ یگدنز و دبایرد ار هتکن نیا سکره1 هنیزگ .48

.مینک يزیرهمانرب تسا مزال يرترب و گرزب فده نینچهب ندیسر يارب هتبلا

.دنرادیمرب مدق فده يوس هب تردق اب و دنراپسیمن ثداوح تسد هب ار دوخ تشونرس ،دنراد يوق مزع هک نانآ4 هنیزگ .49

:دیوگیم يو هب ،دهدیم ناشن وا هب ار یگدنز مسر و هار و دنکیم شدنزرف هب میکح نامقل هک ییاهشرافس زا دعب تهج نیمههب

رومالا مزع نم کلذ نا کباصا ام یلع ربصا و

.تساهراک رد هدارا و مزع زا نیا هک نک ربص دسریم وت هب ریسم نیا رد هچنآرب

شیوخ ةدارا و مزع اب سپس ،دنکیم باختنا ار يزیچ رایتخا و رکفت اب ادتبا ناسنا هک تسا نآ يانعم هب ،دزاسیم یلمع ،هدرک باختنا ار هچنآ شیوخ مزع اب یمدآ دوشیم نایب یتقو2 هنیزگ .50

.تسا مزع رب مدقم رایتخا و رکفت ای و تسا رایتخا و رکفت رب رخؤم ،مزع سپ .دزاسیم یلمع هدرک باختنا ار هچنآ

.دنکیمن نایب ار هدش هتساوخ لصا هس قیقد طابترا ، دروم ؛دینک باختنا ار تسا رتبسانم هک ياهنیزگ :هتکن

.میرادرب ماگ دوخ یتخبشوخ و يراگتسر ریسم رد ام هک دوب دهاوخ یضار ام زا ادخ یتقو ینعی ؛تسا هتخاس هارمه دوخ تیاضر اب ار ام يراگتسر هار دنوادخ هک تسابیز ردقچ3 هنیزگ .51

».داد دهاوخ وا هب یمیظع شاداپ يدوزهب ،دنامب رادافو هتسب ادخ اب هک يدهع هب هکره و «:حتف ۀفیرش ةروس  ۀیآ -2 هنیزگ .52

هتشاد یمارگ یتشهب ياهغاب رد نانآ ،دنراد تبظاوم زامن رب هک اهنآ و دننک تداهش يادا یتسارهب هک اهنآ و دننکیم تیاعر ار دوخ دهع و اهتناما هک اهنآ و« :جارعم ةروس  ات  ۀیآ -

».دنوشیم

».تسا تشهب زا ییاهغاب ياهنآ يارب ،دشخب دوس اهنآ هب نایوگتسار ِیتسار هک تسا يزور زورما« : ۀنیزگ در

سفنلا حالص :هبساحملا هرمث :دنیامرفیم يرگید مالک رد و تسا یتخبشوخ و يدنمتداعس بجوم سفن ۀبساحم - : هسفن بساح نم1 هنیزگ .53

.دراد یموهفم طابترا يوبن ثیدح اب هک تسا یبایزرا و هبساحم هب طوبرم  و  ياههنیزگ3 هنیزگ .54

.دراد لابندهب ار وا لباقم رد یگدنمرش ،نامیپ نتسکش و دراد یپ رد ار ادخ تیاضر ،دهع رب يافو و ادخ اب نامیپ رب ندنام یقاب ) ۀنیزگ

نتسب دهع يارب یبسانم نامز ،»زامن زا دعب« نینچمه .تسا هنالاس ۀبساحم و لمع يارب نامز نیرتهب :تسا نیا نآ حیحص هک تسا هابتشا »ثیدح نیا رارکت يارب نامز نیرتهب« ترابع دوجو ) ۀنیزگ

.تسا ماگ نیمود هک تسادخ اب

:اههنیزگ ریاس رد تلع یسررب2 هنیزگ .55

.دنکیمن هراشا نآ ققحت هب و تسا هبساحم تارمث دروم رد  و  ياههنیزگ .تسین يولع نخس  ۀنیزگ

.دیامرفیم یفرعم هوسا نیرتوکین ناونعهب ار ربمایپ ،میرک نآرق -4 هنیزگ .56

.دناهدرک یفرعم رترب ییاهناسنا ناونعهب ار تیبلها هراومه زین ربمایپ و -

.)راودا ۀمه رد( درادن ادرف و زورما و زورید تیناسنا و دنتسه تیناسنا ياههوسا )ع( تیبلها و ربمایپ

ابیز و تشز تروصهب ترخآ ناهج رد لمع نیع و نطاب و تقیقح ،میهدیم ماجنا يویند یگدنز رد ام هک یلمعره دوشیم صخشم ترخآ رد اهناسنا ماجرف ،یسرباسح نایاپ زا سپ3 هنیزگ .57

.دوشیم مسجم

.تشاد زاب ادخ دای زا ار ام وا .میدرکیمن باختنا دوخ تسود ناونعهب ار صخش نالف شاک يا :دنیوگیم و دننزیم رس ترسح ۀلان ،یهلا باذع ندیشچ زا سپ نایخزود2 هنیزگ .58

هک رب نوریب اجنیا زا ار ام .میدوب هارمگ یمدرم ام و ،دش هریچ ام رب تواقش اراگدرورپ« :دنیوگیم دنوادخ هب نانآ .دنوشیم هدنکفا گنت یهاگیاج رد ،همکاحم نایاپ زا سپ نایخزود2 هنیزگ .59

يراکهانگ هب نارفاک فارتعا  ».میهدیم ماجنا حلاص لمع ،میدرگزاب ایند هب رگا

ریغ  .دیریگیم شیپ ار هتشذگ هار نامه ،دیدرگزاب ایند هب رگا مینادیم ام ؟دیآ تسار هار هب تساوخیم سکره ات میدادن رمع امش هب یفاک ةزادنا هب ایند رد ایآ هک تسا نیا دنوادخ یعطق خساپ

فارتعا نیا ندوب یعقاو

هک تسا لیلد نیا هب اهشاداپ و اهتازاجم ةرابرد ملظ مدع و درادن دوجو ملظ ،یهلا ياهشاداپ و اهتازاجم رد هک دنکیم هراشا عوضوم نیا هب »دیبعلل مالظب سیل هللا نإ« ۀفیرش ۀیآ4 هنیزگ .60

.دنیبیم تمایق رد ار دوخ لمع نیع ،ناسنا و دوشیم راکشآ تمایق رد ناسنا لمع نطاب

1 هنیزگ .61

was playing / was singing

.)يرارمتسا( تخاون یم ونایپ تشاد »نازوس« )يرارمتسا( دناوخ یم زاوآ تشاد »يرم« هک یماگنه
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.میسیون یم يرارمتسا لکش هب ار ود ره ،دنشاب هتشاد ار يرارمتسا تلاح ود ره هتشذگ رد نامزمه لمع ود رگا

4 هنیزگ .62

themselves

.دنشاب )یساکعنا ریمض( ناشدوخ بقارم هک دنتسه نآ زا رت کچوک شیاه هچب هک منک یم رکف

.تسا عمج مسا  children هک دینک تقد

2 هنیزگ .63

.I’m not knowing the name of the street

.دوش هتشون )ing( يرارمتسا لکش هب دناوت یمن و تسا )state verb( یعازتنا لعف know اریز ،تسا طلغ يرمارگ ظاحل زا

2 هنیزگ .64

was driving

.دوب یگدننار لاح رد یسک هچ فداصت ماگنه

.تسا هدوب ندش ماجنا لاح رد یصاخ ینامز ةزاب رد هک تسا هتشذگ رد يراک نایب يرارمتسا هتشذگ ياهدربراک زا یکی

.مینک یم نایب هداس هتشذگ اب ار رگید لعف و يرارمتسا هتشذگ اب ار رمتسم لعف ،دتفایب قافتا مه اب هتشذگ رد لمع ود هاگره3 هنیزگ .65

.دنک تبقرم )یساکعنا ریمض( شدوخ زا و دنامب هناخ رد دیاب وا .هدروخ امرس ایور3 هنیزگ .66

)هتشذگ رد نامزمه لمع ود( .)هداس( درک تاقالم ار شناگیاسمه )يرارمتسا( دش یم اجباج شدیدج هناخ هب »دیوید« هکیماگنه2 هنیزگ .67

هداس ي هتشذگ + while + هداس ي هتشذگ 

.تسا هتفای هعسوت ،دوش یم لیدبت ای رییغت رت يوق و رت گرزب ،رتهب مرف کی هب يزیچ یتقو4 هنیزگ .68

نتفای هعسوت :             ندرک هدهاشم :             ندرک فشک :             ندرک عارتخا :

.میرادن ار )يزاب( كرت دصق نالا .میا هدرک عورش ار يزاب هزات ام1 هنیزگ .69

ندرک ساسحا :          ندرک هلمح :          ندرک راتفر :          ندرک كرت-ندش میلست :

.دید یم تخس ار هبیرغ يدایز دادعت يولج دوخ تاساسحا ندرک نایب ،یتلاجخ رسپ2 هنیزگ .70

رابجا :                لیطعت :                ساسحا :                بذج :

.دوش یمن میلست زگره هزرابم نودب وا .تسا یشوک تخس ناسنا وا4 هنیزگ .71

ندش میلست :                  هب نتشاد داقتعا :                  لباقم ندرک عافد :                  ندرک توف :

».دننکیم دشر تعرسهب اههچب .تسا هتشذگ لاس زا رتدنلب دق و رتقاچ ،ارون ،مکچوک رتخد«1 هنیزگ .72

ندرک تبقارم )    ندش ضرقنم )    ندش میلست )    ندرک دشر )

».درک توف دوب هلاس 80 یتقو لبق هام ینالوط یگدنز کی زا سپ مموحرم ردپ«1 هنیزگ .73

درک تبقارم )    درک اهر )    درک دشر )    درک توف )

.دیآیم هداس لاح تروصهبً امومع if زا دعب هلمج ،)...و can و will دننام ییاهلادم اب( دشاب هداس ةدنیآ هب طرش باوج هلمج رگا ،یطرش ياههلمج رد3 هنیزگ .74

.دهد ماجنا يراک دهاوخیمن ادرف یسک رگا .دشاب هتشاد همادا بش مامت تسا نکمم ینامهم

.تسنادیم بوخ ار یسیلگنا دش هاگشناد دراو مردپ هک یتقو3 هنیزگ .75

و تسا تلاح نایب لعف کی know لعف هلمج نیا رد اما .دنوشیم نایب يرارمتسا ۀتشذگ نامز هب يرگید و هداس ۀتشذگ نامز هب یکی دنوش طبترم مه هب when/while طبر ياههملک اب هلمج ود رگا

.مینکیم نایب هداس ۀتشذگ نامز هب ار نآ سپ ،درک نایب يرارمتسا ۀتشذگ نامز هب ار نآ ناوتیمن

.درکن رواب ار ام فرح سکچیه میدش تاقالم یخیرم دوجوم کی طسوت میتفگ ام یتقو ،یبیجع زرط هب4 هنیزگ .76

ندرک رواب -        نداد هعسوت -        ندرک همجرت -        ندش فرصنم -

؟تسا تسردان يرمارگ رظن زا هلمج مادک2 هنیزگ .77

.تسا تسردان  ۀنیزگ سپ ،درک نایب يرارمتسا تروص هب ار نآ ناوتیمن و تسا »تلاح نایب« لعف کی دهدب »ندوب کلام ،نتشاد« ینعم هب have رگا :حیضوت

:اههنیزگ ۀمجرت

دنتسه ینارذگشوخ لاح رد كراپ رد اهرسپ نآ )

.دراد دیدج ییایلاتیا لیبموتا کی نم ردپ )

.درذگیم شوخ هناخ رد ام هب )

.دنتسه ندروخ ماش لاح رد اهنامهم نآلا )

.)دننکیم تداع( دنوشیم یطرش ینالوط درس و کیرات ياهناتسمز هب يدوز هب ،دوشیم دلوتم رود لامش رد هک یکدوک4 هنیزگ .78

دنلب ،زارد )

تسرد )

کیدزن )

رود )

؟)تسیچ نم دیدج سابل دروم رد وت رظن( ینکیم رکف هچ نم دیدج سابل دروم رد -4 هنیزگ .79

.مینک تبحص نآ دروم ردً ادعب هدب هزاجا .منکیم رکف يدج لکشم کی دروم رد مراد .مفسأتم -

.درک نایب يرارمتسا تروص هب ار نآ ناوتیم دشاب »ندرک رکف« ینعم هب رگا یلو دوش نایب يرارمتسا تروص هب دناوتیمن دشاب »نداد رظن« ینعم هب think لعف رگا :حیضوت
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.دندرک رازگرب لینَد یعقاو دلوت زا لبق زور هس ار مسارم نیاربانب ،دنورب رفس هب دنتساوخیم اهنآ2 هنیزگ .80
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مان یب نایرذآ اسوتآ


