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 یزاس درگاش

 متسه
 ۱۲۱. سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

١

١

   

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

 ۸ - ۱ :۱ نالوسر لامعا

۱۲ - ۱ :۱۳ نالوسر لامعا

۱۱ - ۱ :۱۰ اقول ، ۶ – ۱ :۹ اقول

۲۰ - ۱۶ :۲۸ یتم

؟ دهدیم ار روتسد مادک  نالوسر / نادرگاش هب یسیع
 ام هب نادرگاش مازعا هرابرد وا هک یلوصا و دزومآ یم یسیع یهدنامرف هرابرد هک ار هچنآ و دیناوخب ار ناتساد راهچ

.دینک تشاددای هتخومآ

؟تسیچ نالوسر / نادرگاش مازعا هجیتن

 اهنیا .تسیچ جیاتن هک میناوخیم ۱۲ - ۱۳:۱ نالوسر لامعا رد .دنراد ار ندش مازعا هفیظو نالوسر هک مینیبیم اقول رد

؟تفگ ۲۰ - ۱۶ :۲۸ یتم رد حیسم هچنآ اب دراد تقباطم جیاتن ایآ .دینک فیصوت ار

 

؟دنروایب دیاب ار مایپ مادک نالوسر / نادرگاش

یاهلمعلاروتسد اهنآ هب و دنکیم باختنا ار دوخ نادرگاش یسیع هنوگچ هک میناوخیم ۸ - ۱ :۱ نالوسر لامعا رد

 .دینک تشاددای ار دنور نیا رگید راب کی .دهدیم ، دننک غیلبت دنهاوخ یم هک یمایپ هرابرد ینشور
؟دشاب مهم هک تسا هدش هتشون ۱ نالوسر لامعا رد یرگید زیچ ایآ

؟تسیک/تسیچ حلص درم

 هچ لابند هب اتسور رد نادرگاش هک دینک فیصوت ؟تسیچ زیمآ حلص یدرم زا ۱۰ - ۱ :۱۰ اقول رد یسیع زا دوصقم

 ؟تسیچ هراب نیا رد اهنآ  هفیظو .دنتسه یناسک

 ؟دیریگب دای ار نآ دیهاوخیم مه امش ایآ .درک تبحص یزاس درگاش تیمها دروم رد یسیع

.دیربب راکب دوخ بلق رد ار نآ و دیناوخب ۲۰ - ۱۶ :۲۸ یتم رد رگید راب کی ار شاپرذب ناتساد

:دیسرپب لاوس راهچ دوخ زا

؟ دراد دوجو نتم نیا رد ًاصخش  امش یارب ادخ فرط زا یا هملک ایآ

؟دراد دوجو نم یگدنز یارب ردپ بناج زا یا هدعو ایآ
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؟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


