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 ادخ اب تبحص و ندرک اعد

 متسه
 ۱۱۰. سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

 :قشم
.دیهد خساپ طبترم لاوس راهچ هب و دیناوخب ار سدقم باتک نتم راهچ

 ۴۲ :۲ نالوسر لامعا ، ۱۴ – ۱۲ :۱ نالوسر لامعا

 ۳۱ - ۲۳ :۴ نالوسر لامعا

 ۶ - ۳ :۶ نالوسر لامعا

 ۸ :۲۸ نالوسر لامعا ، ۱۸ :۱۶ نالوسر لامعا ، ۱۷ :۸ نالوسر لامعا

 ؟ دیریگیم دای امش یزیچ هچ اعد دروم رد ناتساد راهچ نیا رد
.دینک تشاددای ، دیریگیم دای نادرگاش اعد یگنوگچ هرابرد ار هچنآ و دیناوخب ار اه ناتساد

؟دینادیم هچ دننکیم اعد هک یناسک یگدنز زا

؟تسیچ اهناتساد نیا رد اعد جیاتن

یتوافت ایآ .دنکیم نایب سدقلا حور اب اما ، یسیع یمسج روضح نودب ار اعد همادا یگنوگچ نالوسر لامعا باتک

؟دینیبیم نالوسر و یسیع  یاعد هوحن رد

 .دیزادنیب لیجنا یاه ناتساد زا یخرب هب یهاگن تسا مزال

؟دوشیم باطخ یک هب و یشور هچ هب اعد رد

.دیسیونب دوخ یارب ار دوخ یاعد و هوحن و دیناوخب هرابود ار اهتمسق مامت

؟یرگید صخش ای ناطیش ، ادخ اب ، دننکیم تبحص یک اب اهنآ

؟هن ارچ ، هن رگا ، ارچ ، هلب رگا ؟دننک یوریپ یسیع روتسد زا هک تسا لکشم مدرم یارب ایآ

 ؟دیریگب دای ار نآ دیهاوخیم مه امش ایآ ، درک تبحص اعد تیمها دروم رد یسیع
.دیربب راک هب دوخ یگدنز رد ار نآ نونکا و دیناوخب ۱۳ - ۱ :۱۱ اقول زا ار ناتساد

 :دینک حرطم لاوس راهچ دوخ یارب

؟ دراد دوجو نتم نیا رد نم یارب  ًاصخش ادخ فرط زا یا هملک ایآ
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؟دراد دوجو نم یگدنز یارب ردپ بناج زا یا هدعو ایآ

؟مهد ماجنا یراک دهاوخ یم نم زا یسیع ایآ

 دنک کمک امش هب هنیمز نیا رد هک دیهاوخب یسیع زا و دینک لمع نیا هب هک دیریگب میمصت


