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 مالک ندرک یلمع و ندینش

 متسه
 ۱۹. سرد ۲ شخب یدرگاش

 سس

   

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

۷ - ۱ :۹ انحوی

۳۰ - ۱۶ :۱۹ یتم

۱۷ - ۱۰ :۹ اقول

۲۴ - ۲۱ :۱۴ انحوی

 ؟  دیریگیم دای امش یزیچ هچ دیوگیم یسیع هچنآ نداد ماجنا دروم رد ناتساد راهچ زا
.دیوگ یم H E هچ و یزیچ دیوگ یم یسیع یسک هچ هب نتشون و ناتساد راهچ :دیدزاب تاعفد
 ؟تسیچ دیوگ یم یسیع هک هچنآ ماجنا بقاوع
؟دیناد یم هچ اهنآ یگدنز زا .دییوگب یزیچ دنک یم تبحص اهنآ اب یسیع هک یدارفا دروم رد
؟دنداد ماجنا تفگ اهنآ هب یسیع هک ار هچنآ هلصافالب مدرم ایآ

؟ارچ ، هدز ناجیه ای ینابصع ، یداقتنا ای دنتسه لاحشوخ اهنآ ایآ ؟تسیچ یلصا صخش ای مدرم خساپ

.دیسیونب ار دارفا همه خساپ و دیناوخب ۹ انحوی زا ار ناتساد رگید راب کی

؟دنک یم لامعا یطرش دوخ قشع تفایرد یارب یسیع ایآ

.دینک هاگن یسیع روضح و قشع تفایرد طیارش هب و دیناوخب رگید راب کی ار ۱۵ انحوی
؟دنهد ماجنا دهاوخ یم یسیع هک ار هچنآ دنریگ یم میمصت اهنآ ارچ

؟دننک یم باختنا ار وا اهنآ ای دنک یم باختنا ار مدرم یسیع ایآ

؟هن هک ارچ ، هن رگا ، ارچ ، هلب رگا ؟تسا راوشد مدرم یارب یسیع تاروتسد یارجا ایآ

.دیربب راک هب دوخ یگدنز رد ار نآ و دیناوخب ار  ۱۷ - ۹ :۱۵ انحوی زا ناتساد رگید راب کی

؟ 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


