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مهدزیس لصف
ص129: دینک رکف

هب اذغ ندرک لیدبت یارب و نادند ، ندرک درخ یارب و ناهد هیبش یشخب اذغ دورو یارب : خساپ
ت تسا زاین اه زرپ هیبش یزیچ هب ها لولس هب اذغ ندیسر یارب و تسا مز ال هدور و هدعم لوکلوم

. دوش بذج اه ا ذغا
ص131: تیلا عف

. تسا اذغ ندرک مرن و ندرک هریخذ یارب هک تسا یا هسیک : ناد هنیچ .1: خساپ
یم بایسآ ار اذغ نآ رد دوجوم یاه گنس و اه هچیهام طسوت هک هدعم زا یشخب : نادگنس .2

. دراد ( کچوک و گرزب ) لکش ود ناسنا هدور اما دراد لکش کی هدنرپ هدور . دنک
ماک ناهد قازب اب ات میهد یم رارق ناهد رد ار دراد هتساشن هک نان هکت کی : خساپ ص31: تیلا عف

زا هک دوش یم ساسحا نابز طسوت زکولگ نیریش هزم نان یور رب قازب رثا زا دوش مرن و سیخ ال
. تسا هدمآ دوجوب قازب میزنآ طسوت نان هتساشن هیزجت

ص131: دینک رکف
نیا ربانب تسا اذغ ندیرب اه نآ هفیظو و تسا ددع 8 االن سگرزب رد هک شیپ یاه نادند : خساپ

. دشاب یم حطسم و زیت هبل یاراد
تسا اذغ ندرک هراپ و ندرک درخ اه نآ هفیظو تسا ددع 4 شین یاه نادند -2

یحطس یگدمآرب ود یاراد تسا اذغ ندرک بایسآ و ندیوج یارب تسا ددع 8 کچوک یایسآ -3
. دشاب یم حطسم یگدمآرب 5 ای 4 یاراد اذغ ندرک بایسآ یارب ددع 12 گرزب یایسآ زد تسا

ص132: دینک رکف
هب دورو یاج هب اذغ دوش زاب یان هناهد ندیشک سفن و ندز فرح یارب اذغ علب ماگنه رگا : خساپ

یارب سفنت هاگتسد . مینک یم یگفخ ساسحا و ددنب یم ار سفنت هار و دوش یم یان دراو یرم
. دتفا یم قافتا دید ش یاه هفرس یان زا اذغ هکت ندرک ج راخ

ص134: دینک رکف
حطس هدور هراوید یاه زرپ طسوت اذغ بذج شیازفا و هدور یلخاد حطس شیازفا یارب : خساپ

. دریگ رارق رتمک یاضف رد رتشیب تحاسم ات تسا هدروخ نیچ تروص هب یلخاد
:135 ص دینک وگتفگ

. تساه هچیهام هب طوبرم ندب نزو مود کی ات موس کی دودح : اه هچیهام . فلا : خساپ
ندب نزو موس کی دودح : اه ناوختسا

. دوش یم لماش ار ندب نزو زا یمک دصرد و تسا توافتم فلتخم دارفا رد : یبرچ تفاب
. تسا یرتشیب نزو یاراد دشاب رتدنلب ناسنا دق هچ ره : دق

دشاب هتشاد ار یذغم داوم ندوب یفاک و لداعت و عونت هک بسانم ییاذغ می رژ : اذغ رادقم و عون
ءوس و هدش نزو هفاضا ببس یروخ رپ و بسانتمان ییاذغ می رژ و دوش یم لداعتم نزو بجوم

. نزو شهاک ثعاب هیذغت
. دراد ار یعیبط نزو ندب و هدوب رتمک نزو شیازفا دشاب رتشیب هچ ره : یندب تیلا عف و شزرو
و شزرو نازیم روطنیمه و اذغ رادقم و عون و دوش یم نزو هفاضا ببس هک ی برچ تفاب ب.

. دراد رارق ام رایتخا رد دروم هس نیا نیا ربانب تسا ام یندب تیلا عف
ص135: تیلا عف

، بارطضا و سرتسا و یندب مک تیلا عف و یروخ رپ لثم ییاه راتفر و لماوع زا زیهرپ : خساپ
اه وراد یخرب و ردخم داوم زا هدافتسا ، دایز ناجیه ، نزو هفاضا ، ییاذغ هدعو تسردان یدنبنامز



. دنک یم لتخم نیلوسنا دیلوت یارب ار هدعملا زول تیلا عف هک
:136 صاه نیرمت و اه شسرپ

هدافتساو بذج لباق هک یتروص هب نآ هدنزاس یاهلوکلوم ل کش هب ییاذغ داوم لیدبت ( فلا :1 س
. دوش یم ماجنا ییایمیش و یکیزیف هلحرم ودرد هک دنمان یم شراوگ ار دشاب ندب یاه لولس

هریش و هدعم دیسا طسوت هدعم رد . دوش یم مرن قازب کمک هب و اه نادند طسوت ناهدرد ب)
ماجنا کیراب هدور هریشو ارفصو هدعملا زول یاه میزنآ کمک هب کچوک هدور رد . هدعم یشراوگ

. دوش یم
و دنهد یم شیازفا ار اذغ یاه لوکلوم هیزجت تعرس هک دنتسه ییایمیش تابیکرت اه میزنآ پ)

. دسر یم نایاپ هب اذغ شراوگ اه میزنآ رثا زا سپ دنراد هدهع هب ار اذغ ییایمیش شراوگ
و دوش یم کیراب ی هدور رد یبرچ صوصخم یاه میزنآ رثا شیازفا ثعاب ارفص دیلوت اب دبک ت)

. دنک یم درخ ار یبرچ تشرد تارذ ارفص عقاو رد
دوجو یشوگ انب و یکف تحت ینابز ریز یاه مان هب یقازب ی هدغ تفج هس ناهد رد . فلا س2:

. دننک یم حشرت قازب هک دنراد
. دنک یم لصتم هدعم هب ار قلح یرم مان هب یا هچیهام یا هلول ب.

. دن . وش یم بذج گرزب هدور و کیراب هدور یلخاد حطس یاه زرپ طسوت یذغم داوم پ.
ییاذغ داوم ندرک لحو ینوفع دض یارب هدعم رد ت)

دوش یم لیدبت زکولگ هب قازب طسوت هتساشن ( تسرد ) ( فلا س3:
دوش یم هریخذ ارفص هسیک ردو هتخاس دبک رد ( تسردان ب)(

کچوک هدور هب ( تسردان پ)(
بآو الح ما ، اهنیماتیو یخرب دننام ( تسرد ث)(

لخادرد یبرچ نازیم نیاربانب دنک یم لیدبت یبرچ هبو هدرک هریخذ ار یفاضا دنق ندب اریز س5:
. دنک بوسر گر لخاد تسا نکممو هدش دایز نوخو اه گر

لخاد دیفم یرتکاب صوصخب ندب یاه یرتکاب نتفر نیب زا بجوم کیتویب یتنآ یاهوراد س6:
. دوش دنزاس یم ار B , K نیماتیو هک گرزب هدور
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