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 تاؾوِ زؼالی

  یکؾغح 

 ّا ٍ خطزاذسي تِ هؼٌای غیثر ٍ ذصَصیاذ آى تطضؾی زٍضاى قثل ٍ خؽ اظ ظَْض هَضَع کلی:

 

 اخطا قیَُ –هَاز الظم  اّساف ظهاى هسي قواضُ

:کاضزؾسیپیشبروامه/ 0

 اؾر.زض اًسْای خسٍل آهسُ کاضزؾسی زٍضاى خؽ اظ ظَْض ی عطظ زْیِ

 زَخِ تا .1 زقیقِ 03-40

 ػسم تِ

-تچِ حضَض

 یک زض ّا

 ِیزَص ظهاى

 قثل قَزیه

 قطٍع اظ

 یضؾو

 یتطا تطًاهِ

 یطاًیفطاگ

 ظٍززط ِک

 اًسآهسُ

ٍ  کاضزؾسی

 یا ًقاقی

 تا هطزثظ

 یک کاضزؾسی یيا .1

 ؾثک تِ کاضذ

 کِ اؾر آج خاج

 زٍضاى کاضذ تیطٍى

 ٍ ظَْض اظ قثل

 زٍضاى آى زضٍى

 ضا ظَْض اظ خؽ

 تِ زّسهی ًكاى

 تطای کلی عَض

 اظ قثل زٍضاى

 ّایضًگ اظ ظَْض

 تطای ٍ زیطُ ٍ ؾطز

 اظ خؽ زٍضاى

 ّایضًگ اظ ظَْض

 قفاف ٍ قاز گطم،



      یشعبانویمهیبروامه                                                                                                                                                      

2 

 

 يیا

 هٌاؾثر

 قَز. اًدام

هَضَع  .2

آهسى هطز 

آؾواًی ٍ 

ًداذ خْاى 

اظ خلیسی ٍ 

ًاخاکی تطای 

کَزکاى 

قاتل زضک 

اؾر. لصا 

زَاى هی

اخواال حَل 

هَضَػاذ 

هَخَز زض 

کاضزؾسی 

ّا تا تچِ

صحثر 

 کطز.

 .ًواییس اؾسفازُ

 زض ضا ذَضقیس

 اظ قثل زٍضاى

 خكر زض ظَْض

 ؾاظیس خٌْاى اتطّا

 خؽ زٍضاى زض اها

 ضا آؾواى ظَْض اظ

 ٍ اتط اظ ذالی

 تِ ضا ذَضقیس

 زضذكاى صَضذ

 آؾواى ٍؾظ زض

 .زّیس قطاض

هقَای ؾفیس آتی  .2

 یا ؾثع 

 کاغص یا هقَای .3

ؾفیس ٍ ضًگی )اًَاع 

ؾثع، قَُْ ای، ظضز، 

قطهع، هكکی ٍ 

ذاکؿسطی ٍ زض 

 صَضذ ًیاظ آتی(

 تطچؿة گل .4

چؿة هازیکی ٍ  .5
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چؿة اکلیلی تِ ضًگ 

 ظضز

 ذظ کف ٍ قیچی .6

 

 

آغاز 1

ها ذیلی  !ّا تچِ .ّا ذَتیي؟ ذَقیي؟ ؾالهسیي؟ ذیلی ذَـ اٍهسیي تِ خكي ها ؾالم تچِ

اضیي قثل اظ ّط چیعی خكٌوًََ تا صذَاین ذَـ تگصضًٍین. ت ذَقحالین کِ اهطٍظ تا قوایین ٍ هی

 اگِ ترًَین؟ ّن تا ٍ ػصط یؾَضُ چیِ ًظطزَى. کٌین قطٍعی ظیثا  ًام ٍ یاز ذسا ٍ ذًَسى یِ ؾَضُ

 آضٍم ٍ کٌِ زکطاض تقیِ تا کٌِ ؾؼی ٍ ًساضُ اقکال اصال ًیؿر تلس کاهل ضٍ ؾَضُ ایي کِ ّؿر کؿی

 .ترًَِ

ئِالَّ الَّصیيَ آهٌَُٓا ٍٓ ػٓوِلَُا الصَّالِحاذِ ٍٓ زََاصَْٓا  ذُؿْطٍ   ٍٓ الْؼٓصْط  ئِىَّ الْاًِْؿاىَ لَفی   تِؿْنِ اللَِِّ الطَّحْويِ الطَّحین

 تِالْحٓقِّ ٍٓ زََاصَْٓا تِالصَّثْط

 

 ؟ زًٍِ زُ هی هْوی ضٍ تِ ها یاز هیّای  تچِ ّا کؿی هؼٌی ایي ؾَضُ ضٍ یا ایي کِ چِ ًکسِ

 ذَضى؟ ّا قؿن هی ٍل یِ ؾإال، چطا تؼضی ٍقسا تؼضی آزمّا، ا تچِ

 ي ٍ تِ عطف هقاتلكَى تقثَلًَي کِ اٍى حطف زضؾسِ.ذَاى یِ چیع هْن ضٍ تگ لِ چَى هیت

 ٍ تِ ها تگِ ٍ تطای ّویي قؿنضذَاز یِ چیع هْن  ، ذسای هْطتَى ها، هی حاال زَی ایي ؾَضُ

ّا، قوا اگِ تِ هي ایواى ًیاضیي ٍ هؿلواى ًكیي ٍ کاضّای ذَب  گِ کِ ای آزم ذَضُ ٍ هی هی

کٌیي ٍ ػوطزَى تِ  اًدام ًسیي ٍ ّویٌغَض زًثال حق ٍ حقیقر ًثاقیي ٍ صثَض ًثاقیي، ضطض هی

 زًَیي تاقیي. ّای ذَتی کِ ذسا اظقَى ضاضیِ ًوی ضُ ٍ آزم ّسض هی

زَؾل تِ  .1 زقیقِ 10

تطای  قطآى

ًَضاًی قسى 

زل کِ 

ػاهل 

ّسایر 

 اؾر.

آقٌایی ٍ  .2

قٌاذر 

کساب 

آؾواًی 

 قطآى 

آقٌایی  .3

ی  تا ؾَضُ

ػصط ٍ 

 هؼٌی آى

آقٌایی  .4
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تاقین، تدطؾسیوف ٍ ػثاززف کٌین ٍ تِ کاضّای ذَتی کِ گفسِ اقسِکِ ها ذسا ضٍ قثَل ز خؽ ایي

 ٍ یازهَى ًطُ.ضػول کٌین، ذیلی ظیاااااز هْوي. ایي 

یِ چیع زیگِ ّن زَ ایي ؾَضُ ّؿر کِ خالثِ. ٍ اٍى ایٌکِ اؾن ایي ؾَضُ ػصط ّؿر، یؼٌی ظهاى. 

ًسگی کٌي، ظهاى ظَْض اهام زًٍین کِ تْسطیي ظهاًی کِ قطاضُ ظهیي ٍ هطزهف زضـ ظٍ ها ّوِ هی

 ظهاى هْطتَى هاؾر.

ضا  "ٍ ػدل فطخْن"حسوا شکط )حاال یِ صلَاذ تلٌس تفطؾسیي کِ خط اًطغی خكٌوًََ قطٍع کٌین. 

ّا زَضیح تسّیس کِ ها تؼس اظ ؾالم ٍ زضٍز تِ خیاهثط ٍ ذاًساى ػعیعقَى،  تاقیس ٍ تِ تچِزاقسِ

 (قِ. ّا ٍ ها هی کٌین چَى تاػث ذَقحالی آى هیتطای آهسى فطظًسقَى اهام ظهاى )ػح( زػا 

 

 ٍ"تا لفظ 

ػدل 

ٍ  "فطخْن

 هؼٌی آى

 

اگط اٍ تیایس!داستان 2

 

 هیطى هازضقَى ٍ خسض تا تَزًس ؾالِ ۵ زٍقلَی تطازض ٍ ذَاّط یِ کِ هْسیِ ٍ هْسی ضٍظی یِ

 قازی ٍ تاظی تَزُ ذًَكَى ًعزیک کِ تعضگی خاضک یِ زَ تطى تْاضی ذَب ضٍظ یِ زَ زا تیطٍى

. قلَغِ ذیلی هغاظُ یِ خلَی کِ زیسًس زفؼِیک  ،ضفسٌسهی خیازُ زاقسٌس کِ عَضی ّوَى.  کٌٌس

-قیكِ ٍ تَزًس اٍهسُ تس زظز زٍزا ایٌکِ تطای تَز؟ قلَؽ اًٍدا چطا ّا؟تچِ تَزقسُ چی زًٍیيهی

 اظـ ٍض ّاـخَل ٍ تَزًسکطزُ هدطٍحف ّن ضٍ زاضهغاظُ قایآ .تَزًسقکؿسِ ضٍ هغاظُ اٍى ّای

 زا تَزى قسُ خوغ هغاظُ خلَی هطزم ٍ ّاّوؿایِ حاال. تَزًسکطزُ فطاض ّن تؼسـ ٍ تَزًسزظزیسُ

 تطای زاقر یکی ،ظزهی خاضٍ ظهیي ضٍ اظ ضٍ ّاقیكِ زاقر یکی. کٌٌس کوک زاضهغاظُ آقای تِ

 ٍ خسض تا کِ ّن هْسیِ ٍ هْسی. تؿرهی ٍض ّاـظذن زاقر ییک ،ٍضزآهی آب زاضهغاظُ آقای

 ٍقر ّوَى ٍ قسًس ًاضاحر چیعا ایي زیسى تا ،قسًسهی ضز ذیایَى عطف اٍى اظ هازضقَى

 .کي هطاقثر ّاتسی هقاتل زض ّازمآ ها زوام اظ ذَزذ ظهاى اهام یا: گفر هاهاًكَى کِ قٌیسًس

 تا زاضًس آقا زا زٍ زیسًس ،ضؾیسًس خاضک تِ کِ ٍقسی. کطزًس حطکر خاضک عطف تِ ّوگی ّن تؼس

آقٌایی  .1 زقیقِ 1۵-20

تا اهام ػصط 

ؾالم اهلل ٍ 

زٍضاى خؽ اظ 

ظَْض ایكاى 

ٍ تطعطف 

قسى 

ًاهالیواذ زض 

 آى ظهاى

اّویر  .2

زػا تطای 

ظَْض اهام 

 ظهاى )ػح(

آقٌایی تا هْاضذ  .1

زاؾساى گَیی ٍ 

 ّا خلة زَخِ تچِ
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 زٍضقَى هطزم ٍلی کٌٌسهی زػَا زاضى چی تطای آقا زا زٍ اٍى کِ ًثَز هؼلَم .کٌٌسهی زػَا ّن

. ًکٌیس ضٍ کاضّا ایي آقا: گفسٌسهی اًٍا تِ. کٌٌس خسا ّن اظ ضٍ اًٍْا ذَاؾسٌسهی ٍ تَزًسقسُ خوغ

 هْسی. کٌیي قسیآ ٍ تسیي زؾر ّن تا تیایس ؟!کٌیسهی ضٍ کاضّا ایي چطا. ظقسِ تسُ، کطزى زػَا

 کِ قٌیسًس زٍتاضُ ٍ خسضقَى تِ چؿثًَسى ضٍ ذَزقَى تَزًسزطؾیسُ کنیک کِ هْسیِ ٍ

 .تثطُ تیي اظ ضٍ ّاتسی ّوِ کِ تطؾَى ضٍ ها ظهاى اهام !ذسایا: گِهی هاهاًكَى

 !زازهی کیفی چِ کِ آخ ،تاظی زَج ،تاظی ؾطؾطُ ،تاظی زاب. قسًس خاضک ٍاضز هْسیِ ٍ هْسی

 تیایي !ذاًن هْسیِ خاى! هْسی: ظًِهی صساقَى خسضقَى زیسًس ،کطزًس تاظی حؿاتی کِ ٍقسی

 .ذطیسم تؿسٌی تطازَى ،ّاتچِ

 !ِتٓ ِتٓ. ترَضًس ضٍ تؿسٌیاقَى زا تاتاقَى خیف ضفسٌس تسٍ تسٍ ،قٌیسًس ضٍ ایي زا هْسیِ ٍ هْسی

 ذَضزًسهی تؿسٌی زاقسٌس هاهاى ٍ تاتا ٍ هْسیِ ٍ هْسی کِ عَضی ّویي !ایذَقوعُ تؿسٌی چِ

 هي اظ لغفا قِهی: گفر ٍ خلَقَى اٍهس تَز کیک خؼثِ یِ زؾسف کِ لَکَچَ خؿط یِ زیسًس

 زؾسف تا. ازز کَچَلَ خؿط اٍى تِ ٍ آٍضز زض خَلی خیثف اظ هْسیِ ٍ هْسی تاتای ؟ترطیس کیک

 اظ تطز ذَزـ تا َگطفس ضٍ اٍى زؾر تؼس. کكیس زؾسی زبهإ کَچَلَی خؿط اٍى ؾط ضٍی ّن

 ّن کَچَلَ خؿط. ذطیس تَزذطیسُ ّاتچِ تطا کِ تؿسٌی ػیي تؿسٌی یِ تطاـ فطٍـتؿسٌی قایآ

 .تَزمًرَضزُ تؿسٌی تَز ٍقر ذیلی هي. ػوَ ّؿسن هوٌَى ذیلی: گفر ٍ قس ذَقحال ذیلی

ٍ  کٌِ کاض کِ تَز هدثَض کَچَلَ خؿط اٍى ٍ تَزًس خَلکن ٍ فقیط اـذاًَازُ، خؿط اٍى !ّاتچِ ضُآ

 کِ قٌیسًس تاظم ٍ زیسًس ضٍ کَچَلَ خؿط اٍى ذَقحالی هْسیِ ٍ هْسی. تثطُ خَل اـذاًَازُ تطای

 ضٍ زهْاآ ّوِ زل ٍ کي کوکكَى ضٍ فقیطّا ّوِ ٍ تیا ذَزذ !ظهاى اهام یا: گفرهی هاهاًكَى

 .کي قاز

  ّؿسٌس؟ کی ظهاى اهام !خَى هاهاى: خطؾیس هْسیِ

اّویر  .3

اًدام اػوال 

ذَب ٍ 

زالـ تطای 

قاز کطزى 

زل اهام ػصط 

 ؾالم اهلل

ٍ  ػلیِ

چگًَِ ؾطتاظ 

 ایكاى تَزى
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 ّایزمآ. اهام آذطیي یؼٌی ،ّؿسٌس قیؼیاى ها زٍاظزّن اهام ظهاى اهام !زذسطم: گفر ّاتچِ هاهاى

. ّؿسٌس ظهاى اهام ّؿسٌس ظًسُ کِ اهاهی زٌْا ٍ کكسٌس ٍ کطزًس قْیس ضٍ قثلی ّایاهام ّوِ تس

 هْسی. ّؿسف( ػح) هْسی حضطذ ها ظهاى اهام اؾن چیِ؟ ها ظهاى اهام اؾن ّاتچِ زًٍیسهی

 اهام اؾن ضٍی اظزٍ زا گلوَى ضٍ  قوا اؾن ّن ها. تلِ گفر خسض هي؟ اؾن هثل یؼٌی: گفر کَچَلَ

 .هْسیِ ٍ هْسی. کطزین اًسراب ظهاى

 زظز هغاظُ زَ کِ اًٍدا کٌی؟هی صحثر ظهاى اهام اظ قوا خا ّوِ چطا! خَى هاهاى :خطؾیس هْسیِ

. تَز فقیط کِ کَچَلَ خؿط آقا ایي ٍقسی یا ،تَزقسُ زػَاقَى آقاّا زا زٍ اٍى کِ اًٍدا یا تَز،آهسُ

 چطا؟. ظزی حطف ظهاى اهام اظ ایٌداّا ّوِ قوا

 ظهاى اهام تِ تعضگ ذسای کِ قسضزی تا ،تیاضى زكطیف ظهاى اهام کِ ٍقسی ایٌکِ تطای: گفر هاهاى

 تكي ذَب ذَب زیگِ تایس یا تس ّایزمآ. تطًسهی تیي اظ ٍض ّاتسی زوام ،یاضاًكَى کوک تا ٍ ُزاز

 تایس تکٌٌس اشیر ضٍ هطزم ٍ تسى ازاهِ تسقَى کاضای تِ ترَاى اگِ ایٌکِ یا ،ًسى اًدام تسی کاض ٍ

-ًوی زظزی ّیچکی زیگِ ،تیاى ظهاى اهام ٍقسی. کٌٌس هثاضظُ ظهاى اهام ؾطتاظّای ٍ ظهاى اهام تا

 خط قِهی زًیا ّوِ. هًًَِوی فقیط کؿی ّیچ زیگِ. کًٌِوی زػَا کؿی تا کؿی زیگِ ،تکٌِ زًَِ

 .ذَتی اظ

-هی زٍزَى ّط قوا. اًكاهلل: گفر خسض. تاقن ظهاى اهام ؾطتاظ ٍ یاض ذَامهی هٌن: خطؾیس هْسی

 کاضّایی یِ تایس تاقیي ظهاى اهام یاض ایٌکِ تطای ٍلی تاقیي ػلیِ الؿالم هْسی اهام یاض زًَیي

 ّویكِ کِ کٌیس ؾؼی ایٌکِ: گفر خسض. خسض؟ کاضی چِ: خطؾیسًس ّن تا هْسیِ ٍ هْسی. تکٌیي

 تِ. تاقین زبإه. تاقین هْطتَى هثال: گفر هْسیِ کٌیس؟ کاض چی هثال. تسیس اًدام ذَب کاضّای

 .کٌین کوک تعضگسطاهَى ٍ زٍؾساهَى

: گفر هْسی: چی هثل. نًسی اًدام ّن تس کاضای ایٌکِ زیگِ: گفر خسض. زذسطم آفطیي: گفر هاهاى
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: گفر هاهاى. ًکٌین اشیر ضٍ هازضهَى خسض یا زٍؾساهَى ،ًکٌین هؿرطُ ضٍ کؿی ،ًگین زضٍؽ

 !خؿطم اهلل تاضیک

. تسیي اًدام تایس ّن زیگِ کاض یِ تاقیس ظهاى اهام ؾطتاظ ٍ یاض ترَاّیي اگِ الثسِ: زاز ازاهِ هازض

 ذسا کِ کٌیس زػا. کٌیس زػا ظهاى اهام تطای: گفر هاهاى کاض؟ چی ،کاض چی: خطؾیسى ّن تا ّاتچِ

 تا ظهاى اهام زا تفطؾسِ ضا ظهاى اهام ظٍززط چِ ّط ذسا کِ کٌیس زػا. تسُ ؾالهسی ها ظهاى اهام تِ

 تاقیس زًَیيهی ّن ذَب ّایتچِ قوا کِ یاضاًكَى کوک تا ٍ زازُ ایكَى تِ ذسا کِ قسضزی

 .کٌِ قكٌگی ٍ ذَتی اظ خط ضٍ زًیا ّوِ

 ٍض زؾساقَى ٍ قسًس ذَقحال ذیلی تاقٌس ظهاى اهام یاض زًَيهی تَزى فْویسُ ایٌکِ اظ ّاتچِ

 .کطزى زػا ظهاى اهام تطا کطزًس قطٍع ٍ آٍضزًس تاال

 

. کٌینهی.....  ذَب کاضای خؽ ؟تاقیي ظهاى اهام ؾطتاظ ٍ یاض زاضیي زٍؾر ّن ّا قوا !ّاتچِ حاال

 ذسایا: تاال تیاضیي ضٍ زؾسازَى حاال. کٌینهی زػا ّن ظهاى اهام تطای. کٌینًوی.....  تس کاضای

 ّوِ ایكَى زا تطؾَى ظٍز ظٍز ّن ضٍ ها ظهاى اهام ذسایا !تسُ ؾالهسی ها ظهاى اهام تِ ذساًٍسا

 !تكِ ذَتی اظ خط زًیا زوام ٍ تثطى تیي اظ ضٍ ّاتسی

 

هؼٌای غیثرومایش 3

 چغَضیي کِ ا ٍ کٌٌس قؼثاى صحثر هیی خكي ًیوِی تاضُزضٍ  اًسًكؿسِزٍؾر  2ذالصِ: 

ٍ ّؿر ضز اٍ کاضّایي ا زضضم کِ ذیلی ازٍؾر ز یکهي  ٍیس:گهی آًْاظ اتایس خكي تگیطًس. یکی 

اهام ظهاى ػلیِ الؿالم تحث تِ هؼٌی غیثر  . تؼسکٌیسکِ تا ّن هكَضذ  ذسیقٌاهی اٍ ضاکاـ زَ 

زَصیف  .1 زقیقِ 1۵

ٍ زَضیح 

چگًَگی 

زؾسگیطی اظ 

قیؼیاى 

زَؾظ اهام 

ایي ًوایف  .1

زَاًس اظ عطیق  هی

ّای ؾٌیي تاالزط  تچِ

 اًدام قَز.

 3زض ایي ًوایف  .2

ًقف ٍخَز زاضز. 
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 .قَزهیکكیسُ

 ًِ؟زًٍی چٌس ضٍظ زیگِ ًیوِ قؼثاهی :هیطا

طزم خكي ها چطٍ  یِ چیِ ٍ کِ قؼثاى ی زًٍن ًیوِ صال ًویاؾسف هي اسن. ضزًٍؿًوی ،ًِػلیطضا: 

 ؟گیطًس هی

 ؟ػلیطضاگی  خسی هیاهیط: 

 ب. هي فقغ یکی زٍ تاض زَی خكٌاـ قطکر کطزم.گن ذ هیؼ اآضُ ضػلیطضا: 

 قسِ تاقی.اقایس زٍؾر ز ؟ی تْر تگناذَب هیذاهیط: 

ضم اتفْون. هي زٍؾر ًسٍ ل کٌن اؤیکی ؾاظ زفاقا ذَزم زًثالف تَزم کِ ا .ب آضُ تگَذػلیطضا: 

  ًٍن.َ ًسض تكًَاخٍَ قسِ تاقن االیی زاؤؾ

ضذ هؿال هؿافاٍلی  ،کٌنی ًیوِ قؼثاى کوک هیخكٌاهي ّویكِ زَی  ،زًٍیؾسف هیاضاهیط: 

یی تکٌِ کِ خكٌوَى ذیلی ازم کِ خای هي یِ کاضطگ ًیؿسن. ذالصِ زًثال یکی هیٍ  ضم هی

 قسِ تاقی کوک کٌی.اذَب تكِ. گفسن تِ زَ تگن قایس زٍؼ ز

 ب تگَ.آضُ ذػلیطضا: 

هام آذط ها . ای قؼثاى تطاذ یِ زَضیح کَچیک تسم ی خكي ًیوِ اض اٍل زضتاضُصت ،تثیية اهیط: ذ

ُ زضؾر ایٌِ کِ ضا کاضقَى ٍهام قسى. ٍ اٍهسى ازًیا  تِهام ظهاى ها ذیلی ؾال خیف ایؼٌی 

حسی خسض هازضهَى  ،ظ ّوِا ٍ ّنض اهٍ ضٍ تِ ها ًكاى تسى. ا ػثازذ ذسٍ خطؾسف ٍ ظًسگی کطزى 

 ضى.اتیكسط زٍؾر ز

 )تا حالر گَـ زازى ٍ کٌدکاٍی( بذػلیطضا: 

 ؟ىکداالى اکٌی ل ًویاؤذب ؾاهیط: 

  زًٍی؟ حاال چی قسُ، هگِ هی م.هي کِ ًوی زًٍ گی،هیالى افکط کطزم حسوا  ،بذا چطػلیطضا: 

ضٍی ظهیي هثل ها ٍ هام ظهاى ظًسُ ّؿسٌس ازًٍن کِ ؾسف هي زض ّویي حس هیاذَب ضاهیط: 

 ظهاى )ػح(

 زَضیح .2

هؼٌای غیثر 

تا زَخِ تِ 

 هثالی ؾازُ

زطغیة ٍ  .3

زكَیق تِ 

فؼالیر ٍ 

کوک زض 

تطگعاضی 

ّای  خكي

ی  ًیوِ

 قؼثاى

آثاض  .4

کوک تِ 

 زیگطاى

ّای تطای خكي

ّای خؿطاى تِ ًام

اهیط، خیكٌْازی 

ٍ تطای  یاؾط ػلیطضا ٍ

تِ ّای زذسطاى خكي

ّای خیكٌْازی ًام

 ٍ ظیٌة. حاًیِ، ؾاضا
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 کٌي.ضى ظًسگی هیاز

 ؟کؿی تطُ خیككَىم هي زا حاال ًكٌیسا خؽ چط ؟گیهی ؼاض  ااااػلیطضا: 

زاظُ  .اى تیي ها ّؿسيهام ظها کِزض ّویي حس هی زًٍن زًٍن، فقظ  ضاؾسف زقیق ًوی هٌناهیط: 

کداى. ًیوِ قؼثاًن ضٍظ زَلسقًَِ  ًینزٍٍلی ًوی ،کٌيهَى زػا ّن هیاتط ،کٌيهی ّن تِ ها کوک

 کٌین.ذَقحالی هی ین ٍگیطکِ ها خكي هی

هام ظهاى یؼٌی اًن ٍم تساذَقؼا هیاٍلی ٍ ،ضٍ کِ گفسی ایٌاییالى فْویسم اهي  ،هیطاب ذػلیطضا: 

 ؟کٌِى هیچِ خَضی کوکوَ ،کداؼ

کوک  ػلیِ الؿالماهیط: ضاؾسف هٌن زٍؾر زاضم تْسط تسًٍن. اى قاءاهلل کِ ظٍززط ذَز اهام ظهاى 

 ٍ ها اهام ػعیعهَى ضٍ تیكسط تكٌاؾین. يکٌ

کٌن. حاال  ن هیّط کوکی تسًَ تْر تطای کاضّای خكي هي ػلیطضا: حاال خؽ فؼال زَ ًگطاى ًثاـ،

 تایس تکٌن.ا تگَ چی کاض ٍخؽ یک زَضیح تسُ 

کطزی.  هیا خیس ضٍ ٍاکاـ . ُا ٍاضزیي کاضازَ ذیلی  ُ،یاؾط یکی اظ زٍؾسام کِ اؾوف ؾسفاضاهیط: 

ّن ، گن تیازهی یاؾطهي تِ  ،یٌدااتیا ا زًَی فطزگِ هیا. تِ ًظط هي یاؾط کوک ذیلی تعضگیِ

هی ا چی کاض ی خكياتط تگِم ّو ى ٍتگِ کداٍ ظهاى زض غیثسي  مهااتْوَى تگِ یؼٌی چی کِ 

 زًَی تکٌی.

 .(ًسٍقهیا ظ ّن خسا. )اهیط ٍ ػلیطضا فظ فؼالاتیٌور. ذسهیا فطز, تاقِ ذَتِ. خؽػلیطضا: 

)کِ تَز کِ یک خؿط خایف زضز گطفسٍِ تَز کِ ظهیي ذَضز چٌس قسهی ًطفسٍِ فساز اُ اتِ ض )ػلیطضا

 (تا هْطتاًی تِ ذاًِ ضؾاًس.ا ٍ ضٍ اگطفر ا زؾسف ضٍ تِ کهکف آهس ّوَى یاؾط ّؿر( 

 ،کطزیيضؾیسیي ٍ تِ هي کوک ًویزًٍن اگِ قوا ًویًوی: ذیلی ذیلی اظزَى هوًٌَن. ػلیطضا

 کطزم. ي چی کاض هیه
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ٍ ض کٌن. کاضی ًکطزم کِ. ٍظیفن تَز. ها آزها اگِ تِ ّن کوک ًکٌین ٍ ّوسیگطؾط: ذَاّف هییا

 ؟!خؽ چی کاض کٌین ،تاقینزٍؾر ًساقسِ

( تِ ّط صَضذ ذیلی زض چْطُ ٍ حطکر ؾطـ ًكاى زازى ضضایر ٍ زكکطّوطاُ تا ػلیطضا: )

 زٍتاضُ تثیٌوسَى.ذَقحال قسم زیسهسَى. اهیسٍاضم یِ ضٍظی 

 ؾط: اى قااهلل. تِ اهیس زیساض. ذساحافظ.یا

 ضُ.ػلیطضا: ذساحافظ ٍ تِ زاذل ذًَِ هی

ذیلی  ٍ تا اٍلیي ًگاُ تیٌسهی یاؾط ضا ،ٍزضهیض اؾط قطکوی زض حال لٌگ ظزى  ػلیطضاکِ ا فطز)

 (.تَز، چَى یاؾط ّواى خؿطی اؾر کِ ضٍظ قثل کوکف کطزٍُزقهیهسؼدة 

 ػلیطضاؾالم  اهیط:

 ، حالر چغَضُ؟ خاذ چغَضُ؟یاؾط: ؾالم

 مؾال کٌس(ٍ یاؾط ؾالم هی هیطاػلیطضا: )ّوطاُ تا زؼدة تِ 

 ؟قٌاذسیيّا هگِ قوا ّوسیگطٍ هیهیط تا زؼدة خطؾیس: تچِا

 زفاقی زَ ذیاتَى زیسین.اًِ. ها فقغ زیطٍظ ّوسیگطٍ  :ػلیطضا گفسيٍ یاؾط 

یي اکِ گفسن زَ  یاؾطُّوَى  ىیي زٍؾر ها !ػلیطضاخؽ هي تایس هؼطفیسَى کٌن.  !هیط: چِ خالةا

  قسین.اض زاهطٍظ تاّاـ قطٍ اضزُ اٍا چیع

 کٌٌس.ػلیطضا زؼدة هیٍ یاؾط 

 ؟آضُ ،ضیالن زاؤگفر یِ ؾهیط هیاکوک کٌی.  کاضا یي ا ی زَاچقسض ذَب کِ قوا هی ذَ یاؾط:
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 ؟تكَ یا ًِاتگَ تثیٌن هی زًٍن خَ ؟چیِ

یسم یؼٌی چی کطزین هي تاالذطُ ًفْوهام ظهاى صحثر هیاؾسف زیطٍظ کِ زض هَضز اضػلیطضا: 

گي  ایي یؼٌی چی کِ هی .ىًوی زًٍین کداٍ  تیٌیوكَىٍلی ها ًوی ّؿسيُ زهام ظهاًوَى ظًاکِ 

 اهام ظهاى ها اظ چكوای ها غائة ّؿسي؟

 !خاى ػلیطضاگِ: هی ای تِ ًظطـ اٍهسُ تا ذَقحالی کِ اًگاض ًکسِ ٍِ یِ شضُ فکط هی کٌ یاؾط

زًٍؿسن زَ ًویّن هي ٍ یاؾطم هي  ًٍؿسیزلی زَ ًویٍسین ز ها ّوسیگطٍ زیآهیزیطٍظٍ یازذ 

 ػلیطضایی؟

 ذَب آضُ. ػلیطضا:

هثل ها ظًسگی  هیيضٍی ظ ّؿسي، هام ها تیي هااهام ظهاًوَى ّؿر. ازقیقا ّویٌن زض هَضز  یاؾط:

هام ظهاى ها ّؿسي. خؽ ان کِ ًویفْوی قَىگط تثیٌیوٍ ا قَىٍلی ها ًوی قٌاؾیو ى،کٌهی

کٌي کِ ها  الى کوک هیاحسی هثل ٍ قاهل حال ها هیقِ  قَىٍخَزٍ  قَىّا ذَتی

 زى. ب هیاَ خَى ضهَالاؤؾٍ هكکالزوَى حل تكِ 

زفاق اچِ  :گِ هیٍ  کٌِ. ییس هیأزٍ زُ  زقر تِ ػلیطضا گَـ هیتاٍ ضضایر ٍ تا ّیداى  ػلیطضا

ٍ یؼٌی  هطٍظ تفْون غیثر یؼٌی چیاتاػث قس هي کاهل  کِالثی کِ ها زیطٍظ ّوسیگطٍ زیسین خ

 ؟هام ظهاى تَزایٌن کوک ا. یؼٌی چی کِ اهام هْطتَى ها غائثي

تِ ٍ  ىقظ ها غافل ًویاحسی یِ لحظِ ٍ  ىهام ظهاى ها ذیلی ذیلی هْطتًَا !آضُ زقیقا یاؾط: 

 .ى ّؿسيفکطهَ

قٌاؾی ٍ اظ زِ زل زٍؼ زاضی  کِ خَاب ؾإالسَ گطفسی ٍ تیكسط اظ قثل اهام ظهاًسَ هی حاال ،ذب

 تایس تکٌی.ا ی خكي چی کاضاتطین تا ّن زا ًكًَر تسم تط کوک کٌی تیا

 کٌٌس( ى صحٌِ ضٍ زطک هیٍ تف کٌا )ٍ ذَـ : تطین.وٌسی(تا ضضایس) ػلیطضاٍ هیط ا

زًَِ تِ هي تگِ کِ ضٍ زٍؾر زاقسیي؟ ذَقسَى اٍهس؟ حاال کی هی! ًوایف اهطٍظ ذة تچِ ّا
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 اهام ظهاى ػعیعهَى کدا ّؿسي؟

ّا کٌین ٍ تیي ها آزمایكَى ضٍی ّویي ظهیٌی ّؿسي کِ ها زاضین ضٍـ ظًسگی هی ،تلِ زضؾسِ

کِ ایي هكکل  ایٌَ تسًٍیي ،ّای ػعیعمؾفاًِ. ٍلی تچِأقٌاؾین هسّؿسي. فقظ ها ایكَى ضٍ ًوی

، کاضّای تطاقَى ظیاز زػا کٌین ،قٌاؾین. ها اگط تِ فکط ایكَى تاقینهاؼ کِ اهاهوَى ضٍ ًوی

زًَین اهاهوَى ضٍ آى. خؽ ها هیایكَى خیف ها ّن هی ،اظ ها ضاضی تاقي ذَب تکٌین کِ ایكَى

ی تاقین ٍ تِ فکط ضٍ زاضُ. اى قااهلل کِ تسًَین آزهای ذَت ایي قطعا تثیٌین ٍ تكٌاؾین. ٍلی ذة

زًَین تاػث قین کِ اهام ظهاًوَى تاقین ٍ زل اهاهوَى ضٍ تا کاضّای ذَتوَى قاز کٌین. ها هی

 ٍ هحثر تکٌي. هْطٍ ضٍ خط اظ ذَتی ٍ خْاى اهاهوَى ظٍززط ظَْض کٌي 



 ّا ٍ ظًثَض ػؿل گل بازی 4

 

گیطًس.  ًیع ًقف ظًثَض ػؿل ضا تِ ػْسُ هیًكیٌٌس ٍ زؼسازی قًَس ٍ هیای اظ کَزکاى گل هیػسُ

زاضًس تِ زٍض ظًس ٍ کَزکاًی کِ ًقف ظًثَض ػؿل ضا تط ػْسُ ّایی تِ هیع هی ؾدؽ هطتی ضطتِ

)هثال: یا هْسی، یا هْسی، یـــا هْسی(  قؼط یا یک هصطع اظ قؼطیک چطذٌس ٍ ّن صسا هی ّا گل

ایؿسٌس ی. تا قغغ صسای ًَاذسي هطتی تط هیع، ظًثَضّا زض ّط حالسی کِ ّؿسٌس ثاتر هذَاًٌس ضا هی

خای قؼط یؿسی اظ ّواىّا تاتچًِس ٍ  ظهطتی زٍتاضُ تِ هیع هیقَز. ٍ ًاگْاى صسایكاى قغغ هی

 .چطذٌسّا هیگل زٍضزٍتاضُ ظًثَضّای ػؿل ازاهِ زٌّس ٍ 

ّای ػؿل زض ًقف گل قًَس ٍ ظًثَضتا اػالم هطتی کَزکاًی کِ زض ًقف گل تَزًس ظًثَض هی ؾدؽ

 ٌس. کٌهی تاظی

 

افعایف  .1 زقیقِ 20زا  10

خصاتیر 

 خكي

اًدام  .2

فؼالیر 

زحطکی زض 

 ّا تچِ

ذصَصا تا 

زَخِ 

خاتدایی 

 ّاًقف

ّیداى زض زي  .1

صسای هطتی ٍ ضؾا 

تَزى صسا اظ 

 هلعٍهاذ اخطای

ایي تاظی  ذَب

 تاقس. هی
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تاػث  .3

افعایف 

، زقر

ٍ  ّواٌّگی

ػکؽ ػول 

ّا  تچِ

 ذَاّس قس

چَى  .4

ّا زض تچِ

ایي ؾي اظ 

قسضذ 

زریل 

تاالیی 

تطذَضزاضًس 

ایي تاظی 

هَضز زَخِ 

آًاى قطاض 

ذَاّسگطف

 ذ.

ایي  .5

فؼالیر 

تطای کوک 
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تِ حفظ 

ػثاضاذ ٍ 

-هیاقؼاض 

زَاًس هَضز 

اؾسفازُ 

 قطاض گیطز.

تِ تا زَخِ 

حطهر 

آیاذ قطآى 

تْسط اؾر 

زض ایي 

ضٍـ آیاذ 

قطآى 

-ذَاًسُ

 ًكَز.

 زًیای قثل ٍ اظ ظَْض پرزی 5

https://prezi.c

-om/xbclsl

kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,

dium=copy 

ًاضاحر  زا حاال قسُ یِ چیعایی تثیٌیي ٍ تا یِ چیعایی ضٍتطٍ تكیي کِ ذیییییلی !ّای ػعیع تچِ

آقٌایی  .1 زقیقِ 22-25

ّای   تا ٍیػگی

زًیای خؽ اظ 

ظَْض زض 

هقایؿِ تا 

زًیای قثل اظ 

ًیاظ تِ خطٍغکسَض،  .1

تلٌسگَ ٍ هحل 

هٌاؾة تطای خرف 

 خطظی

https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
https://prezi.com/xbclsl-kljng/presentation/?utm_campaign=share&utm_me,dium=copy
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افساز؟ یا  قس ّیچ ٍقر اظیي ازفاقا زَ زًیا ًوی تكیي تؼس خیف ذَززَى فکط کٌیي کِ کاـ هی

خیف ذَززَى فک کطزیي کِ آیا اهکاى زاضُ یِ ضٍظی تطؾِ کِ ّیچ کؽ ّیچ هكکلی ًساقسِ 

 ٍ ذَقحال تاقي؟ تاقِ ٍ ّویكِ ّوِ قاز

حاال کِ قوا اًقسض هْطتًَیي ٍ تِ فکط  بّا گَـ تسیس ٍ ازاهِ زّیس: ذَ تِ خاؾد زؼسازی اظ تچِ

 ی آزهای ضٍی ظهیي ّؿسیي تِ ایي ترف تطًاهوَى ذیلی زَخِ کٌیي. تقیِ

ّا ّویسیگطٍ زٍؾر  ی آزم تِ خای ایي کِ ّوِ ،ؾفاًِ زَ زًیای اهطٍظ هاأهس !ّا : تچ1ِاؾالیس 

کٌي ٍ  گِ زػَا هیّا تا ّوسی تؼضی ٍقسا تؼضی اظ اٍى ،زاقسِ تاقي ٍ تِ ّن هحثر ٍ کوک کٌي

کٌي اشیر ٍ ًاضاحر  ّن ذَز اًٍایی کِ ایي کاضٍ هی ،ًاهْطتًَي. ٍ ایي ًاهْطتًَی ٍ زػَا کطزى

آز  ذسای هْطتَى ها تِ ها قَل زازُ کِ یِ ضٍظی هی !ّا ٍلی تچِزُ.  ضٍ آظاض هی  کٌِ ٍ ّن تقیِ هی

کٌي ٍ ّوسیگطٍ  کِ زیگِ ذثطی اظ زػَا کطزى ًثاقِ ٍ ّوِ تا ّن هْطتًَي ٍ تِ ّن کوک هی

 زٍؾر زاضى.

ی عثیؼر ٍ حیَاًازَ تثیٌیي ٍ  ّای هؿسٌس زضتاضُ ّا کاضزَى یا فیلن: زا حاال قسُ قوا2اؾالیس 

ذَضى ًاضاحر تكیي ٍ زلسَى  کِ تؼضی اظ حیًٍَا ّوسیگطٍ هیّایی  تؼضی ٍقسا تا زیسى صحٌِ

قسى زا ذطگَقا  ذَضزى ٍ ؾیط هی تكکٌِ ٍ زَ زلسَى تگیي کاـ هثال ضٍتاّا یا گطگا ّن ػلف هی

 کطزى؟ لطظیس ٍ تا آضاهف تا ّن ظًسگی هی زیگِ زلكَى ًوی

ى حؿاتی ًاضاحسن ّا ضٍ تثیٌن چَ زًَن ایي صحٌِ ضاؾسف هي ذَزم ذیلی ٍقسا کِ اصال ًوی

آز کِ حیًٍَای زضًسُ  زًٍیي چی؟ ایي کِ یِ ضٍظ هی کٌِ. ٍلیییییی تِ یِ چیع اهیس زاضم. هی هی

زطؾًَي ٍ  ضٍ ًوی ی حیًٍَا قي ٍ زیگِ تقیِ هثل گطگ ٍ تثط ٍ ضٍتاُ زیگِ تا ػلف ؾیط هی

 ذَضًكَى. ًوی

ى خسض هازضاهًََ ذیلی زٍؾر کٌِ چَ : یِ ازفاق زیگن ّؿر کِ ها ضٍ ذیلی ًاضاحر هی3اؾالیس 

 ظَْض

شکط چٌس  .2

اذالق 

اخسواػی 

هاًٌس زٍؾر 

زاقسي 

ًَػاى ٍ  ّن

حیَاًاذ ٍ 

عثیؼر ٍ 

چگًَگی 

 ّا ضفساض تا آى

زَخِ  .3

زازى تِ 

ّایی  ًؼور

 کِ زاضین.

آهَظـ  .4

قکط 

ّایی  ًؼور

کِ ذسا تِ ها 

اؾر ٍ زازُ

ایي کِ 

چگًَِ تطای 
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ی ـ حازثِخسض یا هازضتطای ای   زاضین ٍ خسایی اظ اًٍا تطای ّووَى ذیلی ؾرسِ ٍ اٍى ایٌِ کِ تچِ

ضیعى  ایی کِ هیّّا زَ زلكَى زاضى ٍ اقک ای کِ ایي تچِ . غصِتسی خیف تیاز ٍ اظ زًیا تطى

ًكَى تسین کِ زٍؾكَى زاضین ٍ زًَین تْكَى هحثر کٌین ٍ  ذیلی تطای ها ؾرسِ ٍ ها فقظ هی

زًَین زػا کٌین  ّاقَى زٍض تاقي. ٍ ّویي عَض هیّا اظ ذًََازُ زًٍین کِ ذیلی ؾرسِ کِ تچِ هی

ای زَ زلف غوگیي ًثاقِ ٍ تا ذًََازـ  ٍ اظ ذسا ترَاین کِ یِ ضٍظی ضٍ تطؾًَِ کِ زیگِ ّیچ تچِ

 ذَقحال تاقِ.

ِ ایي خا ًكؿسین زض حسی کِ گطؾٌِ ًثاقین ٍ تسًَین ی ها ک ذسا ضٍ قکط ّوِ ،ّا : تچ4ِاؾالیس 

قْط ٍ  ،حسی زَی کكَض ،ٍلی زَ ایي زًیای تعضگ ،تاقین ّؿسینغصای ذَب ٍ لثاؼ ذَب زاقسِ

ی ها تؼضی اظ آزها ّؿسي کِ خَل کافی تطای ذطیس هیَُ ٍ غصا ٍ لثاؼ  یا تؼضی ٍقسا زَی کَچِ

قي گطؾٌِ ترَاتي. زا حاال قسُ فقیطی ضٍ تثیٌیي  ّاقَى هدثَض هی ًساضى ٍ حسی تؼضی قثا تچِ

زازُ  ٍ زلسَى تكکٌِ ٍ ًاضاحر تكیي ٍ کوکكَى کٌیي؟ یا ؾؼی کٌیي قسض ًؼوسایی کِ ذسا تْسَى

زًٍیي ذیلیا ّؿسي  ّا ضٍ ّسض ًسیي؟ چَى هی ضٍ تْسط تسًٍیي ٍ اظقَى تْسط اؾسفازُ کٌیي ٍ اٍى

 ی ًساضى.ضٍ ًساضى ٍ تِ ذاعطـ ظًسگی ذَت کِ اٍى ًؼوسا

ِ ّا ت ی آزم دطؾیي کِ هاهاى کی ّوِّا قسُ زا حاال تطاقَى زػا کٌیي یا اظ هاهاًسَى ت یا تچِ

 قِ یِ ضٍظ تیاز کِ ّیچ کؽ فقیط ٍ گطؾٌِ ًثاقِ؟ ي یا اصال هیقهی زاضی کافی خَل اًساظُ

ّایی کِ ذسا تِ ها زازُ چیِ؟ ؾالهسی. اگِ ها تیواض تاقین  ّا یکی اظ هْوسطیي ًؼور تچِ: 5اؾالیس 

. تطای ّویٌِ کِ حؿاتی تایس هَاظة قینیا ذیلی اشیر هیزًَین تکٌین ضٍ ًوی تؼضی اظ کاضا

ضٍ قکط کٌین ٍ تا  زا ٍقسی کِ ؾالن ّؿسین قسض تسًوَى ضٍ تسًٍین ٍ ذسا تاقین کِ هطیض ًكین ٍ

ّایی ضٍ زیسُ  کی زا حاال تیواضؾساى ضفسِ ٍ یا فیلن :تگیي تثیٌن تسًوَى کاضای ذَب تکٌین. حاال

زُ یا قایسم ذَزهَى یا یکی اظ افطاز ذًََازهَى هطیض قسُ تاقي. ذیلی  ضٍ ًكَى هی کِ تیواضا

زیگطاى ّن 

ّا  آى ًؼور

 ترَاّین. ضا

زَخِ  .5

زازى تِ 

اّویر زػا 

زض حق 

زیگطاى ٍ 

تاالذص اهام 

 ػصط ؾالم

 .اهلل ػلیِ
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 ًاضاحر قسیي؟

سُ. ها زٍؾر زاضین ّوِ ّا زَ زضز ٍ ؾرسی تاقي ذیلی ؾرسِ ٍ ًاضاحر کٌٌ زیسى ایي کِ آزم

زالقَى غوگیي تاقِ ٍ ّا تسًَي تاظی کٌي ًِ ایي کِ  ی تچِ اًطغی تاقي  ٍ هثال ّوِؾالن ٍ خط

یا طین ػیازذ زًَین تزًَین تکٌین؟ هی ضٍی زرر تیواضؾساى تاقي. حاال ها تطای اًٍا چِ کاضایی هی

زًَین  ي زٌْاى ٍ تسًٍي ها ّویكِ ٍ ّطخا کِ تاقي زٍؾكَى زاضین. هیزیسًكَى کِ فکط ًکٌ

زًَین زػا کٌین کِ یِ ضٍظ تطؾِ کِ  تطاقَى زػا کٌین کِ ظٍززط ذَب تكي ٍ ایي کِ ها حسی هی

ٍ ها اهیس  ،ذسا تِ ها قَل زازُ !ضؾِ ّوچیي ضٍظی هی !ّیچ کؽ هطیض ًكِ ٍ ّوِ ؾالن تاقي. تلِ

 کٌین اٍى ضٍظ ظٍززط تیاز ٍ تیواضؾساًا اظ هطیضا ذالی تكِ. زاضین ٍ زػا هی

ّا قسُ زا حاال یِ خاّایی ضٍ ضٍی ظهاى تثیٌیي کِ آب ٍ َّای ذَتی ًساضى ٍ یا  : تچ6ِاؾالیس 

تاقي؟ ٍ خیف ذَززَى فکط کٌیي یا زػا کٌیي خا ظًسگی ؾرسی ضٍ زاقسِ ذیلی کثیفي ٍ هطزم اٍى

خا ّن ؾثع تَز ٍ خط اظ گل ٍ گیاُ ٍ زضذر ٍ آب ٍ َّای ذَب؟ هرصَصا االى  کِ ای کاـ ایي

زًَین تکٌین  ز ٍ َّاـ ذیلی آلَزُ قسُ. حاال ها چی کاض هیآکِ ذیلی خاّا اظ زًیا تاضٍى کوی هی

، یا هي یِ ًفطم ،زآکاضی اظهَى تط ًوی ،کِ ایي هكکال حل تكِ؟ ذَتِ تگین ها کِ ذیلی کَچیکین

 زًَن تکٌن؟ کاضی ًوی

هثال ّط خایی کِ ّؿسین هَاظة عثیؼر تاقین ٍ  .زًَین اًدام تسین ها کاضای هْوی هی ًِْْْ!

یِ کاض هْن زیگِ ن. ط اظ حسی کِ ًیاظ زاضین هصطف ًکٌیآقغال ضٍی ظهیي ًطیعین ٍ هثال آب ظیازز

یي خط اظ گل ٍ ؾثعُ ها زازُ کِ ظه رَاین کِ اٍى ضٍظی ضٍ کِ قَلكَ تِایٌِ کِ زػا کٌین ٍ اظ ذسا ت

ّا زَ َّای ذَب ٍ خای ذَب ظًسگی کٌي. ٍای کِ چقسض  ی آزم قِ ضٍ تطؾًَِ کِ زیگِ ّوِ هی

 قِ اٍى ضٍظ تیاز. ذَب هی

 ّن آضاهف ،تطُ یکی اظ تسزطیي ازفاقا زَی زًیا چیِ کِ ّن ؾالهسی ضٍ اظ تیي هی !ّا : تچ7ِاؾالیس 
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ؾفاًِ خٌگ ، هسأتطُ؟ زضؾسِ ٍ اظ تیي هیضّن عثیؼر  ،کٌِ ّا ضٍ اظ ّن خسا هی ٍ ّن ذًََازُض

افسِ ٍ ّط ضٍظ یِ ػالوِ تچِ  زطیي ازفاقِ کِ زَی زًیای ها ّن ظیاز ازفاق هیتسزطیي ٍ ًاضاحر کٌٌسُ

ّا ٍ  ٍ ٍ یا ذًَِض یا خسض هازضقَى ،قي زى یا ظذوی هی ٍ اظ زؾر هیض زَی زًیا یا خًَكَى

ّایی  زًَین حسی صحٌِ لیییی ظیاز ًاضاحر کٌٌسؼ ٍ ها ًویزى ٍ ایي ذی ٍ اظ زؾر هیض قْطقَى

ّا ًِ زٌْا زػا کٌین کِ اظ خٌگ زض  ّا ضٍ تثیٌین ٍ زحول کٌین. ها تایس تطای اٍى اظ ًاضاحسی اٍى

ّا تا ّن زقوٌی  کِ اگِ تیاز زیگِ آزمتلکِ تایس زػا کٌین اٍى ضٍظی کِ ذسا قَل زازُ  ،اهاى توًَي

ِ یِ ًؼور ذیلی ظٍززط تطؾِ زا ّوِ زض آضاهف ٍ اهٌیر ک ،زٍؾر زاضىٍ ض کٌي ٍ ّوسیگط ًوی

 تعضگِ ظًسگی کٌي.

ی  ای اظ ًاضاحسی ٍ غن ذیؽ ٍ گطیاى ًكِ. ٍ ّوِ : ذسا کٌِ زیگِ چكوای ّیچ تچ8ِاؾالیس 

ّا ّط خای زًیا کِ ّؿسي قاز ٍ ؾالهر تاقي. ذسایا اٍى ضٍظی کِ تِ ها قَل زازی ضٍ ّط چِ  تچِ

 ّای غوگیي ذیلی ظیاز قسُ ٍ اهیس ّوكَى ذَززی. َى کِ زلظٍززط تطؾ

 ٍ زازُ؟ ض زًٍِ اٍى ضٍظ چِ ضٍظیِ کِ ذسای هْطتَى تِ ها قَلف ّا کی هی : حاال تچ9ِاؾالیس 

. اٍى اهام ػعیع کِ تا ل اهلل فطخِػد، حضطذ هْسی ظهاى ظَْض اهام ظهاى ػعیع ها !تلِ زضؾسِ

 ّا ٍ کٌِ اظ ذَتی حس ٍ حصطـ زًیای ها ضٍ خط هیی تیّا ّا ٍ هْطتًَی اٍهسًف ٍ تا ذَتی

ٍ حسی  ،قي ّوِ ػاققكَى هی ،. اظ ذَقحالیِ ظَْض اٍى اهام ػعیع ٍ تا قٌاذسٌكَىّا هْطتًَی

کٌي. حسی ظهیي ٍ آؾوَى ّن اظ  ٍ اشیر ًویض قي ٍ ّوسیگط حیًٍَا ّن تا ّن هْطتَى هی

قِ اظ ظیثایی ٍ عطاٍذ ٍ قازاتی. ذالصِ  ذَقحالی ٍ تطای ذَقحال کطزى اهام ػعیع ها خط هی

 ،قازی ،آضاهف ،ّا هثل ؾالهسی ی ًؼور اظ ّوِ ػلیِ الؿالمتْسَى تگن کِ ًؼور ظَْض اهام ظهاى 

 گِ چطا؟هیکی  .فقیط ًثَزى تْسطُ ،ًثَزى خٌگ ،زاقسي ذًََازُ

ی اٍى ًؼوسای ذَب  ّوِ ي،تاقضّثط ها ٍ ضّثط کل زًیا چَى ٍقسی اهام ٍ ضاٌّوای ها  !تلِ زضؾسِ
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یازهَى تاقِ هْوسط اظ  ،کٌین تا ّن ّؿر. خؽ چِ ذَتِ کِ ها ٍقسی کِ تطای ّط چیعی زػا هی

 .ِاٍى زػا تطای اٍهسى ٍ ظَْض اهام ظهاً

 اگِ تلسیي تا هي ترًَیي: ٍفک کٌن تیكسطزَى ایي قؼط ٍ تلس تاقیي 

 قِ ٍقر خیطٍظیهی تاالذطُ یِ ضٍظی

 کٌِزقوي ضٍ زٍض هی کٌِظَْض هی هْسی

 

 ًطگؽ ٍ یاؼ ٍ ؾٌثل قِ خط اظ گلخْاى هی

 زػا کٌین ّویكِ ّای قیؼِها تچِ

 )زکطاض ایي هصطع(   تیاض اهام ها ضا تا ّن تگین: ذسایا

 

گفسگَ تا اهام ظهاى ػلیِ الؿالمکلیپ 6

ی ذَب هثل ذَززَى کِ تا اهام ظهاًف صحثر اگِ زٍؾر زاضیي تِ حطفای یِ تچِ !ّاة تچِذ

 کٌِ گَـ تسیي.هی

 :زقیقِ 3:3:تِ هسذ زقطیثی  ”گفسگَی کَزکی تا اهام ظهاى ػلیِ الؿالم“کلیح زصَیطی 

 

-aran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BEhttp://www.omidv

-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C

-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C

-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7

آهَظـ  .1 زقیقِ 5ّط یک 

ضٍـ 

هٌاخاذ ٍ 

گفسگَ تا 

اهام ظهاى 

 ػلیِ الؿالم

هؼطفی  .2

فطٌّگ 

خكي 

هحلی ٍ 

خطغکسَض ٍ  .1

تلٌسگَ ٍ لة زاج ٍ 

 خطزُ ًوایف

http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
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%D8%B9/-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 



زقیقِ. 3:3:تِ هسذ زقطیثی تیا هْسی تیا هْسیاًیویكي کلیح 



http://film.tebyan.net/film/152758 



 ذیاتاًی

/سريدشعر 7

 گَیسهی هازضم

 اؾر ضاُ زض ًفط یک

 خایف صسای اظ

 اؾر آگاُ هي زل

  

 آیسهی اٍ ٍقسی

 ذٌسزهی قاصسک

 ضا غن ّایضاُ

 تٌسزهی ّوِ تط

 

آقٌایی تا  .1 زقیقِ  ۵-10

فطٌّگ قؼط 

ٍ  ؾطایی

ازتیاذ 

زض  فاضؾی

 فضای زیٌی

زكَیق تِ  .2

حفظ هفاّین 

زیٌی زَؾظ 

ّا زض تچِ

 قالة قؼط

 

 

هطتی ؾؼی کٌس  .1

ظیثا  ،قثل اظ هطاؾن

ذَاًسى اقؼاض ضا 

زوطیي کٌس ٍ حسی 

الوقسٍض اقؼاض ضا 

 .حفظ تاقس

ّا  اظ تچِ .2

ّای  ترَاّیس قؿور

زط اقؼاض ضا تا  ؾازُ

ّن تلٌس ترَاًٌس ٍ 

ایداز فضای قازی 

 .تکٌیس

http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://www.omidvaran.org/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9/
http://film.tebyan.net/film/152758
http://film.tebyan.net/film/152758
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 تاضزهی اتطّا

 خَقسهی ّاچكوِ

 تاؽ زض زضذسی ّط

 خَقسهی ًَ ضذر

  

 گَیسهی هازضم

 ظیثاؾر هاّف ضٍی

 زٍضین اٍ اظ چِ گط

 هاؾر تا ّویكِ اٍ

 

 ػح ظهاى اهام هَضز زض اًِکَزک قؼط

 ّاؾالم ؾالم غٌچِ              ّاؾالم ؾالم تچِ

 ای ّویي خایِ گَقِ                    ضٍی ظهیي ظیثا

 آقا ٍ ؾطٍض ها                         اهام آذط ها

 ضّثط کل خْاى              هْسی صاحة ظهاى

http://tajrobeha91.blogfa.com/post/264
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 کٌِهی زػا ّوف                کٌِهاضٍ ًگاُ هی

 اها چطا خًٌَِْ                  اٍ صاحةِ ظهًَِ

 ذسا غافل اظ یاز              ّاچَى تیكسط آزم

 قیغَى اؾیط قسًس            تا کاضّای ظقسكَى

 قیؼیاى ّوِ یاض                     آقا اهام ظهاى

 ضًدیس آًْا اظزؾر       ٍقسی کِ ظقسی ضٍ زیس

 ًساضم ذَاضغن ٍ ػاقق        گفر کِ ٌَّظ یاض ًساضم

 تكین یاض زیگِّن تا              ّا تیساض تكینتچِ

 اًدام تسین کاض ذَب          تا ّن تگین حطف ذَب

 کٌین ذسا ؾَی تِ ضٍ                       تیایس تا ّن زػا کٌین

 تطؾَى ضٍ ها هْسی                     کِ ای ذسای هْطتَى

 

 فطخْن ػدل ٍاللْن صل ػلی هحوس ٍ آل هحوس 

 



      یشعبانویمهیبروامه                                                                                                                                                      

23 

 

 اًدام کاضّای ذَب ٍ تس/مسابقه 8

×  70)هثال هقَای ضا زض قغغ تعضگ  اؾر. آى ػکؽ یک زضذر تسٍى تطگ زض اًسْای فایل آهسُ

ّا ترَاّیس زا  ّا تاقس خطیٌر تگیطیس ٍ یا ضٍی زرسِ تکكیس ٍ اظ تچِ کِ قاتل زیسى تطای تچِ( 50

کاضّای ذَتی کِ تلسًس ضا تا تاال تطزى زؾر ٍ تِ زطتیة تیاى کٌٌس ٍ قوا تِ اظای ّط کاض ذَب کِ 

ٍ تِ اظای ّط کاض ذَب ، ط تگیطیسٌیس ٍ اهسیاظ زض ًظس زض کٌاض کاغص ٍ یا زرسِ یاززاقر کگَیٌ هی

 ّای زضذر تکكیس. یک تطگ ؾثع ضٍی قاذِ

یعُ تاقیس کِ کَزکاى ّوِ اًسظاض زاضًس خایعُ زضیافر کٌٌس ٍ زضیافر ًکطزى خازَخِ زاقسِ

ّا ی تچِگصاضز. لصا تْسط اؾر تِ ًحَی تِ ّوِهؼوَال تطایكاى ذاعطُ ًاذَقایٌسی تِ خای هی

 قَز.ای زازُّسیِ

ّا زَضیح زّیس کِ تِ عَض هثال ٍقسی اهام ػعیع ها ظَْض  زض حیي اًدام ایي فؼالیر تطای تچِ 

کٌس؟ زػا ٍ  قَز. چِ چیعی ظَْض ٍ آهسى ایكاى ضا زؿطیغ هی کٌٌس ّوِ خا ؾثع ٍ ذطم هی هی

کٌین  اػوال ٍ کاضّای ذَب ها. خؽ ها تا اًدام زازى کاضّای ذَب ًِ زٌْا تِ ذَزهَى کوک هی

زط  قین ظَْض اهام ػعیعهَى ًعزیک ّای ذَتی تاقین ٍ ذسا اظ ها ضاضی تاقِ، تلکِ تاػث هی زمکِ آ

تكِ.

کاضّای  .1 زقیقِ 22زا  12

ذَب ها 

تاػث ضٍیف 

یک تطگ تط 

ضٍی زضذر 

ذكک ها 

قَز  هی

ّواًگًَِ 

کِ تاػث 

ذكٌَزی 

اهام ظهاى ها 

قَز ٍ  هی

ظَْض ایكاى 

ضا ًعزیک ٍ 

خْاى ضا تِ 

ؾور 

ظیثایی ٍ 

عی ؾَق ؾث

 زّس. هی

ایداز  .2

زقر زض 

ّا زض  تچِ

خطیٌر یک زضذر  .1

کِ زض خاییي فایل 

آهسُ اؾر زض قغغ 

تعضگ کِ قاتل زیسى 

 ّا تاقس. تطای تچِ

یا کكیسى یک  .2

 زضذر ضٍی زرسِ 

هاغیک ؾثع یا  .3

ّای  چؿثاًسى تطگ

اظ قثل ؾثعی کِ 

 آهازُ قسُ اؾر.

ذَاّیس  اگط هی .4

زضذر ضا زض آیٌسُ 

ی زیگطی  اؾسفازُ

زَاًیس اظ ًوائیس هی

ّا  چؿثاًسى تطگ

 اؾسفازُ کٌیس.

ّسایا تِ زؼساز  .5

کٌٌسگاى. ایي قطکر

ّسایا ضطٍضزا 

قیور ًثایؿسی گطاى



      یشعبانویمهیبروامه                                                                                                                                                      

24 

 

کاضّایی کِ 

تِ عَض 

ضٍظهطُ 

اًدام 

زٌّس ٍ  هی

ذَب تَزى 

ٍ یا تس تَزى 

 ّا. آى

 تاقس.

 :ٍ زػا / ًسیدِ گیطیپایان 9

 !ذسای ػعیع

تطای ضٍظّایف ذَضقیس آفطیسی ٍ . ایای، ضاٌّوا گصاقسِآفطیسُتطای ایي ظهیي ٍ ایي خْاى کِ 

ّایف هاُ. ذَضقیس ٍ هاُ ضا زازی زا ظهیي ضا ضٍقي ًگِ زاضًس ٍ ظهیي ضاّف ضا گن تطای قة

 .ًکٌس

ضاٌّوایی هثل  .ضاٌّواّای ظیاز کِ ها ضاّواى ضا گن ًکٌین .ّا ّن ضاٌّوا فطؾسازیتطای ها آزم

ّا ظ ایكاى یاظزُ اهام؛ اها حاال آىتسسا خیاهثط ضاٌّوای ها تَز ٍ تؼس اا. طمذَضقیس ٍ هاُ، ضٍقي ٍگ

ی ذَب ٍ زاًن زَ یک ضاٌّوا ٍ یک ًوایٌسُذَاّین. هیها ظًسُ ّؿسین ٍ ضاٌّوا هی . ًیؿسٌس

ای. کؿی کِ هثل خیاهثط ٍ یاظزُ اهام، هْطتاى ٍ هؼصَم اؾر. کؿی کِ ػعیع ضا تطای ها ًگِ زاقسِ

 .زّسّا ضا هیّایف تَی آىّاؾر. حطفىاظ خٌؽ آ

کؿی کِ ّن ًام خیاهثط اؾر. ػغط زل اًگیع . گَین کِ یازگاض گل هحوسی اؾرگل ًطگؽ ضا هی

 .اٍ ضا زاضز. کؿی کِ اظ زذسط خیاهثط تِ یازگاض هاًسُ اؾر

خط اظ ػغط کاضی کي ظٍززط تیایس زا زًیا . ذسایا کاضی کي آى اهام ظیثا ٍ آى گل ذَقثَ ضا تثیٌین

ًسیدِ  .1 زقیقِ ۵

گیطی تحث 

ٍ اًسقال 

ی  زٍتاضُ

هفَْم کلی 

ظَْض اهام 

ػصط ؾالم 

اهلل ػلیِ ٍ 

زًیای خؽ اظ 

ٍ ظَْض 

اضزثاط تا اهام 

 ػصط )ػح(.

خیًَس  .2

اخطای ایي  .1

قؿور زض فضای 

زَخِ ٍ ؾکَذ ٍ 

 زَؾل.

آغاظ زػا، خؽ اظ  .2

ّا تِ زَخِ زازى تچِ

اّویر زػا تطای فطج 

 .ػح صاحة العهاى

ؾؼی قَز کِ  .3

هسي ػطتی ٍ زطخوِ 

آى تِ ظتاى هحلّی 

ّوعهاى تا زالٍذ، 

 قَز.ًوایف زازُ
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ها چقسض تایس هٌسظط . ّای زَ ضا تِ گَـ ها تطؾاًسکاضی کي تیایس ٍ حطف. گل هحوسی تكَز

 ؟زیسى ظیثایی تاقین

تطز ٍ خای آى ی چیعّای تس ضا اظ تیي هیقَز اٍ تیایس. ٍقسی تیایس ّوٍِای کِ چقسض ذَب هی

-زَ ضا تْسط تكٌاؾین. کوک هیکٌس زا قَز. ذسایا اٍ تِ ها کوک هیزًیا خط اظ چیعّای ذَب هی

ها تِ ایي ضاٌّوای ذَب احسیاج . کٌس زا ضاُ زَ ضا تطٍینکٌس زا زض ظًسگی خیطٍظ تاقین. کوک هی

ی ن کاضی کي ظٍززط ًوایٌسُیکٌخؽ ذَاّف هی. ی ذَزذ ضا تثیٌینذَاّین ًوایٌسُهی. زاضین

 .هرصَصر ضا تثیٌین

 تِ احسطام ایكاى ضٍ تِ قثلِ ٍ ایؿسازُ ذَاًسى زػای فطج*

http://film.tebyan.net/film/151746 

 

قلثی تا 

حضطذ 

صاحة 

العهاى ػلیِ 

الؿالم ٍ زػا 

 تطای ایكاى

شکط ایي  .3

ًکسِ کِ 

ایكاى فطظًس 

حضطذ ظّطا 

ؾالم اهلل 

ػلیْا ّؿسٌس 

ٍ ها تا 

کاضّای 

ذَب ٍ زػا 

کطزًواى 

زَاًین  هی

تاػث تكَین 

ایكاى ظٍززط 

تیایٌس ٍ زًیا 

ضا خط اظ هْط ٍ 

هحثر ٍ 

http://film.tebyan.net/film/151746
http://film.tebyan.net/film/151746
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 .ذَتی تکٌٌس

درمىسلارک 10

ّا ٍ زض اؾر ضا خطیٌر تگیطیس ٍ زض ٌّگام ذطٍج تِ تچِزضذر تسٍى تطگی کِ زض اًسْای فایل آهسُ

-ّا ترَاّیس کِ تا ّط کاض ذَتی کِ اًدام هیّا تسّیس ٍ اظ آىصَضذ اهکاى تْسط اؾر تِ ٍالسیي آى

ّای زَاًٌس تطگّای زضذر ًقاقی کٌٌس ٍ ؾؼی کٌٌس ّط چِ هیزٌّس یک تطگ تط ضٍی قاذِ

ّا زَضیح تطای آىزٌّس تکكٌس. تیكسطی تطای زضذر ذَز تا کاضّای ذَب ظیازی کِ اًدام هی

ّی تسّیس کِ زض زًیای قثل اظ ظَْض حضطذ ها زَاًایی اًسراب کاض ذَب ٍ تس ضا زاضین ٍ ها کَزا

ّای ایي زضذر ؾؼی ّط چِ تطای خط قسى تطگکٌین کاضّای ذَب تیكسطی اًدام زّین ٍ ؾؼی هی

 ّا تِ ذَاؾر ذساٍ کاضّای ذَب آى تاقٌسزط ضاضی هااهام ظهاى ػعیع ٍ ذسای هْطتاى اظ  کٌین زاهی

ّا اؾر ضا ّا ٍ ذَتیٍ ها زًیای خؽ اظ ظَْض کِ خط اظ ظیثایی تركسظَْض آى حضطذ ضا زؿطیغ هی

  .زدطتِ ذَاّین کطز

تاال تطزى  .1 

ؾغح 

یازگیطی ٍ 

-تِ ذاعط

ؾداضی 

ی تَؾیلِ

ی کاض ازاهِ

هطزثظ تا 

تطًاهِ زض 

 هٌعل.

خطیٌر اظ زصَیط  .1

 اًسْای فایل.
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يسایليابسارمًردویاز:

 هقَای ؾفیس آتی یا ؾثع  .1

 کاغص یا هقَای ؾفیس ٍ ضًگی )اًَاع ؾثع، قَُْ ای، ظضز، قطهع، هكکی ٍ ذاکؿسطی ٍ زض صَضذ ًیاظ آتی( .2

 1تطچؿة گل .3

 تِ ضًگ ظضز 2چؿة هازیکی ٍ چؿة اکلیلی .4

 ذظ کف ٍ قیچی .5

 

 

 

                                                           
1
 Flower Sticker 

2
 Glue Stick & Glitter Glue 
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ؾاًسی هسط اظ خٌؽ هقـَا زْیـِ    12*  28هؿسغیلی تا اتؼاز 

کٌیس. آى ضا اظ ٍؾظ )اظ عَل( زا کٌیس. ًیوی اظ آى ضا تا کاغص 

 آتی آؾواًی ٍ ًیوی زیگط ضا تا کاغص ؾثع تدَقاًیس.  

 

اظ زصَیط ذَضقیس ضٍی کاغـص ظضز ٍ اظ زصـَیط خطًـسگاى ضٍی    

ــس ٍ زض آ   ــِ، قیچــی کٌی ــر گطفس ــص زلرــَاُ خطیٌ ؾــواى کاغ

تچؿثاًیس. تا اؾسفازُ اظ چؿة اکلیلـی ظضز ضًـگ ضٍی اقـؼِ    

ّای ذَضقیس یکی زض هیاى ذظ تکكیس. )اؾسفازُ اظ خطًسگاى 

اذسیاضی هی تاقس. زض صـَضذ کوثـَز اهکاًـاذ ٍ ًیـطٍ هـی      

 زَاًیس آى ضا حصف کٌیس.(
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ؾاًسی هسط اظ کاغص ضًگی ؾثع زْیِ کٌیس. 3*  12یک هؿسغیل تِ اتؼاز 

آى ضا اظ یک ؾور ضیف ضیف کٌیـس. ٍ زض اًسْـای قؿـور ؾـثع ضًـگ      

 کاضذ تچؿثاًیس. 

 

زؼسازی گل تاالی چوي ّا تچؿثاًیس. هی زَاًسی اظ تطچؿة گل، یا ّـط  

 ًَع گل زض زؾسطؼ اؾسفازُ کٌیـس. )ایـي هطحلـِ اذسیـاضی اؾـر ٍ زض     

 صَضذ کوثَز اهکاًاذ ٍ ًیطٍ هی زَاًیس آى ضا حصف کٌیس.(
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کاضذ ضا تثٌسیس. زض هحل زای کاضذ اظ تیـطٍى زٍ ذـظ هـَاظی یکـسیگط     

ؾـاًسی هسـط ٍ    1ضؾن کٌیس. تِ عَضی کِ فاصلِ ی زٍ ذـظ اظ یکـسیگط   

ؾاًسی هسط تاقس. فاصلِ ی ّط ذظ زا لثِ ی کٌـاض هقـَا    3عَل ذظ ّا 

 ؾاًسی هسط هی تاقس.   5.5زقطیثا 
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 اظ ضٍی زٍ ذظ هَاظی قیچی کٌیس.  

 

 هحل قیچی قسُ ضا تِ ؾور زاذل زا کٌیس.  
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اظ زصَیط گل ٍ ؾاقِ تط ضٍی کاغص ضًگی قطهع )یا ّط ضًگ زلرَاُ زیگـط(  

خطیٌر گطفسِ، قیچی کٌیس ٍ زض هحل ًكاى زازُ قسُ زض زصـَیط   3ٍ ؾثع

 تچؿثاًیس.  

 

                                                           
3
 رنگی آن را رنگ نمودم.در هنگام آماده سازی این کاردستی امکان پرینت بر روی کاغذ رنگی برایم فراهم نبود. لذا بر روی کاغذ سفید پرینت گرفته و سپس با مداد  
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 12.5*  28.5تطای تیطٍى کاضذ یک هؿـسغیل تـِ اتؼـاز    

 اظ ٍؾظ )اظ عَل( زا کٌیس.   ؾاًسی هسط زْیِ کٌیس. آى ضا

 

 ضٍی کاضذ ضا تا ضًگ عَؾی تدَقاًیس.  
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تا اؾسفازُ اظ کاغص یا هقَای هكکی ٍ ذاکی ضًگ )یـا قْـَُ   

ای( اقکالی هاًٌس زصَیط ضٍتطٍ زْیِ کٌیس. )هاًٌس زدِ ّـای  

 ذاکی ٍ تی حاصل(
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 زدِ ّا ضا زض هحل هٌاؾة ذَز تچؿثاًیس. 

 

اظ زصَیط ذَضقیس ضٍی کاغص ظضز ٍ اظ اتـط ٍ گـل   

خػهطزُ ضٍی کاغص ؾـفیس خطیٌـر گطفسـِ، قیچـی     

کٌیــس ٍ زض هحــل هٌاؾــة ذــَز هاًٌــس زصــَیط  

 تچؿثاًیس. ذَضقیس ضا خكر اتطّا قطاض زّیس.  
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ــِ یکــسیگط   ــی کــاضذ ضا ت ــی ٍ زاذل ترــف تیطًٍ

تچؿثاًیس. زٍضاى قثـل اظ ظْـَض تیـطٍى کـاضذ ٍ     

 گیطز. ض زضٍى کاضذ قطاض هیزٍضاى خؽ اظ ظَْ
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 ضا ضٍی کاضذ تٌَیؿیس.  "قثل اظ ظَْض... "ػثاضذ 
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 ضا زضٍى کاضذ تٌَیؿیس.   "خؽ اظ ظَْض..."ػثاضذ 
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