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 کیژتارتسا تیرومام ساسا ی ھمدقم
 

 2 زومآ شناد یلک حرط

  ناگدننک تکرش یارب مھم تاکن
 

 بلق و تیرومام دروم رد دنوادخ ھک  میتسھ نئمطم  ام . میوگیم دماشوخ کیزتارتسا تیرومام یمیلعت ی هرود یارب ار امش ام
 سرتسد لباق ریغ یاھناسنا یارب دنوادخ بلق ھک ھک میراودیما ام  .درک دھاوخ تبحص امش حور اب  یھجوت لباق ی هویش ھب دوخ
 هدنھد تاجن و دنوادخ ناونع ھب حیسم یاسیع نودب ار تیدبا و هدینش ار حیسم یاسیع هدژم ات ھتشادن یتصرف چیھ ھک یناسک(
  .تسا هدرک سمل ار ام بلق ھک یا هویش نامھ ھب دنک سمل ار امش بلق )دنتسھ وربور دوخ

 
 کیژتارتسا یاھ تیرومام یشزومآ ھتفرشیپ حطس مھم رصانع مامت ، یشزومآ ی هرود  --  کیژتارتسا تیرومام یارب یا ھمدقم
 تیرومام میھافم یتحار ھب ات دزاس رداق ار امش  ات تسا هدش یحارط روظنم نیا ھب زومآ شناد یارب یلک حرط .دھدیم ھئارا ار
 .  دینک لابند ار یمیلعت هرود نیا لوط رد هدش ھئارا ھسورپ/دنیآرف و کیژتارتسا

 
  AIMS یاضعا زا یکی اب دیناوت یم امش ، نیا رب هوالع  .درب دیھاوخ ار لماک یدنم هرھب تصرف نیازا امش ھک میراد نانیمطا ام
 تیرومام رد یدعب هوقلاب لحارم دروم رد ار امش ناشیا .دینک رارقرب طابترا )AIMS )www.Aims.org تیاس بو قیرط زا

   .دننک ییامنھار ،UPG ،سرتسد لباق ریغ ماوقا ھب تمدخ و کیژتارتسا تیرومام ،میظع
 

 :دیریگب رظن دم ار )ھلحرم دنچ ای(ریز لحارم زا یکی امش مینکیم یم داھنشیپ ام ،یمیلعت هرود نیا مامتا زا سپ
 یتکراشم یراکمھ ، یلام تیامح ،اعد  --AIMS اب یراکمھ •
 AIMS یرایشزومآ وضع کی اب سامت •
 LIGHT3500 یتاعالطا هاگیاپ قیرط زا- ،UPG ،سرتسد لباق ریغ موق کی یلام تیامح •
 میظع یاھ تیرومام یارب زیھجت ھتفرشیپ ی هرود لیمکت یارب شلاچ ندرک لوبق •
 رگید یاھنامزاس اب طبار/رتکناک ای و AIMS رایشزومآ کی ھب ندش لیدبت •

 
 

 .دیریگب سامت ام اب دیراد یکبدیف ای و یلاوس رھ رگا افطل * *
  

 !دھد تکرب یناوارف ھب ار امش ادخ
 
 

 
  

AIMS 
P.O. Box 38301 

Colorado Springs CO 80937 
Phone: 719-266-3737 
Email: aims@aims.org 

Web: www.aims.org 
 .دینکن یپک ای و بلاطم رد یرییغت چیھ ،AIMS ی هزاجا نودب افطل .تسا AIMS ھب قلعتم بلاطم نیا © 



 کیژتارتسا تیرومام ساسا ی ھمدقم
 

 3 زومآ شناد یلک حرط

   )ITSM( کیژتارتسا تیرومام یارب یا ھمدقم
 تایوتحم تسرھف

                                  هرود  یلامجا یسررب- کیژتارتسا تیرومام  یفرعم

                                                                                                                                               عماج حرط  -  1 دحاو

                                                                                                           نویسیم/ تیرومام  -  2 دحاو

                                        ایند رد نویسیم تیعضو  -  3 دحاو

                                                                                            میظع تیرومام ندرک  یصخش  -  4 دحاو

                              ندرک فشک میظع تیرومام رد ار دوخ شقن :1-4 ھمیمض

                           هدش زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو :2-4 ھمیمض

                                 UPG ،سرتسد لباق ریغ موق کی ینابیتشپ -ییاھن زکرمت-  5 دحاو

                                                          UPG ،سرتسد لباق ریغ ماوقا ینابیتشپ یژتارتسا ھسلج :1-5 ھمیمض

                                             .گنیکرو تن /یراکمھ ھکبش یارب ییامنھار :2-5 ھمیمض 

یدعب لحارم :3-5 ھمیمض            

                                                   اسیلک یزاسانب شبنج یفرعم  -  6 دحاو

          یحیسم یاھنامزاس اب تکراشم قیرط زا یراکمھ ھکبش  -  7 دحاو

                                                                                            هدنتسرف و رنویسیم/لوسر  -  8 دحاو

                                                               نامیا قیرط زا یلام ششخب  -  9 دحاو

                                                                هرود ھمتاخ  --  کیژتارتسا تیرومام ھمدقم

                                                                                                     تاحالطصا ھمان هژاو

                                                                                                                             یشزومآ هرود یداقتنا مرف  

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هرود یلک رورم   :کیژتارتسا تیرومام ھمدقم
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 کیژتارتسا تیرومام ساسا ی ھمدقم
 

 4 زومآ شناد یلک حرط

 هرود فادھا .1
 :دحاو

 ;ادخ شور و یژتارتسا ,ایور ,فدھ اب دوخ یاھ شور و  ایور قیبطت رد یساسا لکشم ندرک ھئارا .1
 .نویسیم ھب طوبرم یدیلک تاحالطصا فیرعت و

 .نویسیم دروم رد سدقم باتک ساسا ی هرابرد وگتفگ و ثحب .2
 .ناھج رد میظع تیرومام/نویسیم یلعف تیعضو فیصوت .3
 تیرومام یارب اسیلک زیھجت و میظع تیرومام یزاس یصخش یارب یرورض لحارم ھئارا .4

  .ناھج )UPGs( سرتسد لباق ریغ ماوقا ھب  کیژتارتسا
 داجیا و UPG ،سرتسد لباق ریغ هورگ کی اب لماعت و ذاختا یگنوگچ دروم رد ماگ ھب ماگ شزومآ .5

 .ماوقا نیا نیب رد ییاسیلک تشاک شبنج
 اسیلک یزاس انب شبنج –ناھج رد میظع تیرومام یارب کیژتارتسا لدم  نیرت لوحتم یسررب .6

)CPMs(, مامت رد یناھج رصنع 10  ھلمج زا CPM اسیلک یزاس انب دشر یارب دتم و اھ. 
 یارب یراکمھ ھکبش/گنیکرو تن قیرط زا رگید نارادنامیا و ادخ اب یراکمھ تیمھا ندش ھجوتم .7

 .صاخ ،UPG ،سرتسد لباق ریغ ماوقا یور رب زکرمت روظنم ھب   یھورگ راک و یراکمھ لیکشت
 ھک یناسک( هدنتسرف/هدننک لاسرا و )غلبم(رنویسیم ندرک لاسرا یارب یلحم یاھاسیلک یزاسدنمناوت .8

 .)دنککیم ینابیتشپ ار اھرنویسیم
 ھب حیسم یاسیع هدژم مالعا یارب ار یلام عبانم یلحم یاھاسیلک ھنوگچ ھکنیا دروم رد حیضوت .9

UPG درک دنھاوخ مھارف.



 1 دحاو--کیژتارتسا تیرومام ساسا ھمدقم

 

 5 زومآ شناد یلک حرط

 عماج حرط  :1 دحاو
 1 دحاو فادھا  .1

 ادخ شور و یژتارتسا ,ایور ,فدھ اب دوخ یاھ شور و  ایور نداد قیبطت •
 .نویسیم ھب طوبرم یدیلک تاحالطصا اب ندش انشآ •

 
 :ادخ هاگدید زا .2

 10-5:9 ھفشاکم  -- ادخ فدھ •
 

  2:14 قوقبح  -- ادخ زادنا مشچ/ایور •
 

 24:14 یتم  – ادخ یژتارتسا •
 

 3:9 سرطپ 2 ;2:2 سواتومیت 2  – ادخ دتم •
 

 : نویسیم ھب طوبرم یدیلک تاحالطصا فیرعت .3
 4 : 11-13 نایسسفا ؛ 18: 18-20 یتم    - اسیلک •

  
 اسیلک یزاسانب/تشاک •

 
 نویسیم/تیرومام •

 
 اھ نویسیم/اھ تیرومام •

 
 ناغلبم/اھرنویسیم •

 
 ماوقا •

 
 )UPG( سرتسد لباق ریغ موق •

 
 سرتسد لباق موق •

 
 :کیژتارتسا نیرمت .4

 .دینک انب ار دوخ 1:8 نالوسر لامعا یژتارتسا تیرومام ھک  هدیسر ارف امش یارب نیا نامز •
 ناتدوخ زا ار تالاوس نیا .دینک ییاسانش ار دوخ ناھج طاقن نیرترود و دوخ هرماس ,دوخ ھیدوھی ,دوخ میلشروا مدرم •

 :دیسرپب
o ؟ دیتسھ اعد رد یناسک ھچ یارب رضاح لاح رد امش 
o ؟ دنتسھ امش  سرتسد رد ماوقا/یناسک ھچ 
o ؟ دینیبیم کیدزن ار دوخ ماوقا/یناسک ھچ تمس ھب 

 .دینک رپ ار ریزرادومن •



 1 دحاو--کیژتارتسا تیرومام ساسا ھمدقم

 

 6 زومآ شناد یلک حرط

 ؟ دنتسھ یماوقا/یناسک ھچ اھنآ .1
 ؟ دنراد رارق اجک .2
 ؟ دیراد یسرتسد اھنآ ھب امش ایآ .3
 کی نم" ای ".دنتسھ نم ھیاسمھ اھنآ ایآ" :ینعم نیا ھب( ؟دینک رارقرب طابترا اھنآ اب دیناوت یم ھنوگچ ، تسا نینچ رگا .4

 )".دنکیم تیلاعف ناشیا نایم رد ھک مسانشیم ار رنویسیم
 

 یناسک ھچ اھنآ 
 ؟دنتسھ

 یسرتسد اھنآ ھب امش ایآ ؟دنرادرارق اجک
 ؟ دیراد

 ھب دیناوت یم ھنوگچ
 ؟دیبای تسد اھنآ

     میلشروا

     ھیدوھی

     هرماس

     ناھچ طاقن نیرترود

 
 



 2 دحاو—کیژتارتسا تیرومام ساسا ی ھمدقم
 

 7 زومآ شناد یلک حرط

 تیرومام/نویسیم  :2 دحاو

 
 تسا تیرومام /نویسیم یادخ دنوادخ  - 2 دحاو فادھا .1

 .تیرومام/نویسیم نایاپ/لیمکت یارب دنوادخ قایتشا کرد •
 .کیژتارتسا تیرومام یارب  سدقم باتک ساسا و ینابم لماک کرد •

   
   .تسا رھاظتم وا تیرومام /نویسیم رد دنوادخ قایتشا و قشع .2

 2:14 قوقبح  ; 26 ,1:1شیادیپ باتک  –    شنیرفآ رد ادخ تیرومام •
 

 .1 : 7-10 نایسسفا ؛ 1: 13-14  نایسلوک ؛3:15 شیادیپ باتک  --  تاجن رد ادخ تیرومام •
 

 1:28 شیادیپ باتک  –یراد تناما رد ناسنا تیرومام •
 

 داد دھاوخ ار دوخ تیرومام ناسنا ھب نویسیم رد دنوادخ قایتشا و قشع .3
 1:28 شیادیپ باتک  –   ناسنا یراد تناما تلاسر/تیرومام •

  
  16: 15 ,20 سقرم—تراشب یارب ناسنا تلاسر /تیرومام •

 
 20-18 :28 یتم –یزاس درگاش یارب درم تیرومام •

 
 عورش زا لبق ھمتاخ و نایاپ نتسناد -ام تیرومام زا فدھ .4

 20-19 :15 نایمور ؛4:34 انحوی •
 

 تکرب یارب ادخ هدعو .5
 12: 1-3 شیادیپ باتک  ;  3: 8-9 نایطالغ •

 
 تردق یارب ادخ هدعو .6

 1:8 نالوسر لامعا •
 

 میظع تیرومام لیمکت یارب ادخ توبن .7
 24:14 یتم •

 
 میھد عیرست ار دنوادخ زور میناوت یم ام .8

 3: 11-12 سرطپ 2 •
 

 میظع تفایض دروم رد ادخ توبن .9
 7: 9-10 نالوسر لامعا  •

 
:کیژتارتسا  نیرمت .10



 2 دحاو--کیژتارتسا تیرومام ساسا ی ھمدقم

 

 8 زومآ شناد یلک حرط

 دوخ یاسیلک رد و یصخش یگدنز ار دنوادخ تلاسر/تیرومام راد تناما  دیناوت یم ھنوگچ •
 ؟ دیشاب

 
 .دیتسھ 1:8 نالوسر لامعا قبط رب دوخ هزوح راھچ زا کی رھ اب تیلاعف لاح رد امش ھک دینک روصت •

o ؟ تسا ھنوگچ امش تیلاعف و طابترا 
o ھب هداد ماجنا امش یگدنز رد حیسم اسیع ھک یا هزجعم ھب عجار ات دینکیم توعد ماش یارب ار دوخ ناگیاسمھ امش ایآ 

 ؟ دیرازگب تکراشم
o ؟ دیا هدرک یزیر ھمانرب ناکدوک یارب یتراشب ی ھمانرب کی ایآ 
o ؟ دیھدیم تراشب ار دوخ ناتسرھش رد اھ یجراخ/ناگناگیب امش ایآ 
o دینکیم اعد تسھ امش روشک ی ھطقن نیرترود رد ھک یموق یارب ھنالاعف و هدرک  نازیوآ ار ناھج ھشقن کی امش دیاش. 

 نیا اب حیسم اسیع ی هدژم مالعا یارب امش ھک ار ییاھ هدیا زا یخرب .میرازگب مھ یور ار دوخ راکفا ھک تسا نآ تقو •
 اب ار امش دناوت یم  AIMS دیرادن دوخ تسد رود ماوقا ھب میقتسم یسرتسد امش رگا ..دینک یدنب تسرھف دیراد ار مدرم
  .دنک لصتم ماوقا نیا

 یارب ھنالاعف امش ایآ 
 ؟ دینک یم اعد اھنآ

 هدژم مالعا رد ایآ
 ناشیا اب حیسم اسیع

 ؟ دیتسھ لاعف

 یزیر ھمانرب امش ایآ
 اھنآ ھب یسرتسد یارب

 ؟ دیراد ار

 یناسک ھچ اب یراکمھ اب
 یسرتسد ناشیا ھب دیناوتیم

 ؟ دینک ادیپ

     میلشروا

     ھیدوھی

     هرماس

     ناھچ طاقن نیرترود
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 9 زومآ شناد یلک حرط

 ناھج رد تیرومام/نویسیم تیعضو  :3 دحاو
 3 دحاو فادھا .1

 ناھج رسارس رد ادخ نویسیم/تیرومام یلعف تیعضو کرد •
 UPG ،سرتسد لباق ریغ ماوقا ھب یسرتسسد یاھراکھار و عناوم ییاسانش •
 کیژتارتسا نویسیم / تیرومام رد تفرشیپ اب طابترا رد دب و بوخ ربخ ندینش •

 
 www.joshuaproject.net  ھب دینک عوجر –  ) ٢٠١٩Jan( تفرشیپ نازیم – ماوقآ .2

 
 
 

 تاحیضوت :10/40 .هرجنپ .3

  
 
 
 

 یناھج هدکھد .4

10/40 WINDOW: DESCRIPTION

 ریغ ماوقا زا ٪٨٣
ایند سرتسد لباق

 نیرتریقف زا ٪٨٠
ایند مدرم

 ھک یمدرم زا ٪٨٢
 ار یگدنز تیفیک نیرتمک

دنراد
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 10 زومآ شناد یلک حرط

 
 

  سرتسد لباق ناسآ فرط و یحیسم •
 

 لیجنا ھب زاین  .دنراد حیسم اسیع هدژم ندینش یارب ار زاین نیرتشیب ھک گرزب هزوح جنپ - سرتسد لباقریغ فرط •
 ییاد وب-- ناملسم  --یبھذم ریغ  -- ودنھ  -- یا ھلیبق  

 ام ھیاسمھ-- 10:27 اقول •
 

 ؟ دنتسھ سرتسد لباق ریغ اھنآ ارچ  .5
 :لح هار  :عناوم •

o 4:4 نایتنرق 2     یناحور 
 

o 13 :3-10 لامعا یکیتسجل 
 

o 3:16 سرطپ 1 یسایس و یعامتجا 
 

o یگنھرف 
 

 : ھثحابم و قمعت تقو .6
 یگنھرف ، یتاکرادت/یکیتسجل ، یسایس ، یعامتجا ، یعیبط إروام :عناوم •
 نویسیم و ، یلحم یاھاسیلک ، کین رادرک ، ندرک اعد یارب کیرحت و زیھجت :لح هار •

   .دنتسھ رازگ ریثات سرتسد لباقریغ ماوقا ریشبت یارب ام یاھ شالت یور رب ھک یلماوع .7
 اھاسیلک •

 
 یحیسم  یاھرنویسیم/نارشبم •

سرتسد لباق

یناھج هدکھد

 دھعتم یحیسم
10-11%

سرتسد لباقریغ

یمسا نایحیسم
20%

 رد نایحیسم ریغ
سرتسد لباق نایم

26-27%

یا ھلیبق

یبھذم ریغ

ناملسم

ودنیھ

ییادوب

 درایلیم٣.١۴
:تیعمج

 لک زا ٪۴٢
ملاع رد ماوقا
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 11 زومآ شناد یلک حرط

 
 یلام روما  و دھعت •

 
 10/40 هرجنپ .8

 دنتسھ سرتسد رد یدایز عبانم و دارفا  :بوخ ربخ •
 

 .دندش ھتشامگ بسانمان یاھناکم رد ام عبانم  :دب ربخ •
 

 :کیژتارتسا نیرمت .9
 ؟دنتسھ سرتسد لباق ریغ یدایز ماوقا ارچ •

 

 یاھ هزوح رد ار حیسم اسیع ی هدژم ریشبت ھک دراد دوجو یعنام ایآ  .میرازگب مھ یور ار دوخ راکفا ھک تسا نآ تقو •
   .دینک یدنب تسرھف ار تسھ امش ی هزوح رھ رد ھک ار یعناوم .دزاسیم راوشد ار امش 1:8 نالوسر لامعا فلتخم

 یگنھرف یعامتجا-یسایس یتاکرادت/یکیتسجل یناحور عناوم    

     میلشروا

     ھیدوھی

     هرماس

     ناھج طاقن نیرترود

صاخشا نیا نامشچ ،تسا  :دیوگ یم 4:4 نایتنرق 2-- یناحور عناوم .1 هانگ زا رپ یایند نیا مكاح ھك ناطیش   
ھك حیسم لالج هرابرد ار ام ماغیپ ینعم و دننیبب ار لیجنا لالجرپ رون دنناوتن ات تسا ھتسب یب ار نامیا  
دننك کرد ،تسا هدیدان یادخ تیور   لباق ٔهرھچ

 .هریغ ,فیعض یاھ تخاسریز اب یقطانم ,دعاسمان/ لیجنا اب مصاختم قطانم ,ییایفارغج عناوم- یکیتسجل عناوم .2
  دناوتیم عناوم نیا .دنتسھ لیجنا مالعا یریگولج ثعاب ، یداصتقا و ینوناق یاھ تیدودحم- یسایس-یعامتجا عناوم .3

 .دشاب لیجنا اب مصاختم یتلود نیناوق ای و یگنھرف موسر و بادآ
 .سکعلاب و دننک یم ریبعت ءوس ار ام مایپ اھنآ-- یگنھرف عناوم .4

 
   لح هار                             عنام
 اعد جیسب و زیھجت                          یعیبطاراوام 

 ھناتسودرشب و کین رادرک جیسب و زیھجت     یعامتجا-یسایس
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 12 زومآ شناد یلک حرط

 یلحم یاھاسیلک جیسب و زیھجت     یکیتسجل

 اھرنویسیم شزومآ و زیھجت      یگنھرف

 ریز رادومن رد ار اھ لح هار نیا زا یخرب ؟دینک هدافتسا دیناوت یم عناوم نیا رب ھبلغ یارب امش  ھک دنتسھ ییاھشور ھچ •
 .دینک تسرھف

 عناوم یناحور عناوم  لح هار 
 یتاکرادت/یکیتسجل

-یسایس عناوم
 یعامتجا

 یگنھرف عناوم

     میلشروا

     ھیدوھی

     هرماس

     ناھج طاقن نیرترود

 ؟دینک یم دروخرب عناوم نیا اب ھنوگچ
 

 :مھم فیراعت .1
a. بیرغ گنھرف کی رد ریشبت ،ادخ تلاسر/تیرومام یگنھرفدنچ/یگنھرف نیب  ندرک هدایپ – نویسیم/تیرومام. 
b. دھد ماجنا ار ادخ تیرومام ات دوشیم توافتم گنھرف  کی دراو ھک یسک -   غلبم/رنویسیم.  

 
 .دنتسھ مھم عناوم نیا ھب طوبرم یاھ لح هار و عناوم زا ھنومن راھچ نیا ارچ  ھک دیسیونب ار دوخ رظنً افطل .2
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 13 زومآ شناد یلک حرط

 میظع تیرومام یزاس یصخش  :4 دحاو
 4 دحاو فادھا .1

  1:8 نالوسر لامعا قبط رب راد نامیا  --  میظع تیرومام یزاس یصخش یارب یرورض لحارم  ندرک کرد •
 سرتسد لباق ریغ ماوقا ھب  کیژتارتسا نویسیم/تیرومام یارب هدش زیھجت ی اسیلک کی  یاھ  یگژیو و فادھا ندرک کرد •
 دنتسھ لاعف نویسیم/تیرومام رد ھک یاھاسیلک زراب یگژیو  تشھ فشک •

 
 دینک فشک نویسیم /تیرومأم رد ار دوخ شقن - ثحب .2

 )16  ھحفص(  1-4  ھمیمض  --  "نویسیم/تیرومام رد دوخ شقن فشک" نیرمت لیمکت
  

 ھفلؤم شش :میظع تیرومام  ندرک زاس یصخش .3
 :تسا تعاطا و قشع ساسا رب زیچ ھمھ
 اعد •
 میلعت •
 یلام کمک •
 نداتسرف/ندرک لاسرا •
 یزاون نامھم و ندرک لابقتسا •
 مدرم نایم ھب نتفر و ندش لاسرا •

 
 یصخش تراشب یارب  عناوم :1:8 نالوسر لامعا قبط رب راد نامیا .4

 تاعالطا و شناد دوبمک •
 نامیا دوبن و سرت •
 3:16 انحوی – بلق یتخس •
 ! یتعاطا ان و ینامرفان •
 :لح هار •

 
 ھلحرم  ھس  :1:8  نالوسر لامعا هدش زیھجت یاسیلک .5

 تیامح •
  

 نداتسرف و لاسرا •
 

 تکراشم •
 

 !تسا دنمتردق نامیا  زا یناشن فادھا ندرک نییعت .6
 فادھا تیؤر لباق 6-5# .دنتسھ یریگ هزادنا لباق فادھا 1-4

 1:8 لامعا  -- دنکیم اعد ھک ییاسیلک .1
 6:21  یتم  -- تسھ دنمتواخس یلام ی ھنیمز رد ھک ییاسیلک .2
 دنکیم تمدخ ھک ییاسیلک .3
 3-1 :13 نالوسر لامعا  -- دنکیم لاسرا ھک ییاسیلک .4
 دنکیم یرایمھ و کمک ھک ییاسیلک .5
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 14 زومآ شناد یلک حرط

 دنکیم یراکمھرگید یاھنامزاس/یاھاسیلک اب ھک یاسیلک .6
 

 )20  ھحفص –  2-4  ھمیمض(  هدش زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو – ثحب .7
  "تراھم تسیب" نیرمت رد "میظع تیرومام رد دوخ شقن فشک" نیرمت لامعا •

 
 یلحم یاھاسیلک لخاد زا جیسب/زیھجت .8

 
 نویسیم زا یرگتیامح/عفادم میت .9

 
 مھم هویش  تشھ :ینویسیم گنھرف .10

 اعد .1
 یرگتیامح/عفادم میت .2
 نویسیم یایور یراتشون ھخسن .3
  تدم هاتوک ینویسیم/یتیرومام میت .4
 دوخ یلحم قطانم رد ینویسیم/یریشبت مسارم .5
 نامیا قبط رب یلام کمک .6
 فلتخم ماوقا شریذپ .7
 یلحم یاسیلک رد نویسیم یارب کرادت .8

 
 تیرومام/نویسیم ریثات رثکادح یارب .11

 AIMS ییامنھار تامدخ یارب تساوخرد •
 :قیرط زا یناھج نویسیم ھعسوت رد AMS اب نتسویپ •

 
 :کیژتارتسا نیرمت .12

 ؟دینک افیا دنوادخ تیرومام/نویسیم رد یمھم شقن ات دیدش قلخ دنوادخ طسوت  امش ھک دیدرک کرد ار مھم  تیعقاو نیا ایآ •
 رد یمھم شقن امش" :دیوگیم امش ھب و هدرک هاگن امش مشچ رد میقتسم روط ھب حیسم یسیع ھک دینک روصت دیناوت یم ایآ
 " !دیراد نیمز طاقن نیرترود رد یتح  و ، دوخ هرماس  رد  یتح ، دوخ ھیدوھی رد یتح ، دوخ میلشروا

 لاعف یاھ هار ات دیا هداد ماجنا ار یبایزرا/نیرمت نیا امش .دینک فشک دنوادخ تیرومام رد ار دوخ شقن ھک تسا نآ تقو •
 )16 ھحفص ، 1-4  ھمیمض(   .دینک ییاسانش نالا ار ادخ تیرومام رد ندوب
o هداد دوخ 1:8  نالوسر لامعا تھج رد یلام ینابیتشپ ای و ندش لاسرا/نتفر ،ندرک اعد ھیدھ امش ھب دنوادخ ایآ 

 ؟تسا
o دیدرک ییاسانش 3-1 نیرمت رد ھک  یماوقا ھب تمدخ هار رد ار تسا هداد امش ھب دنوادخ  ھک ییایادھ دیناوت یم ھنوگچ 

 ؟دیربب راک ھب
 افطل ؟دراد دوجو امش یاسیلک نویسیم/تیرومام یور رب یوق دیکات ایآ .دینک یبایزرا ار دوخ یاسیلک ھک تسا نآ تقو •

 )20 ھحفص ، 4-2  ھمیمض( .میظع تیرومام یارب هدش جیسب /هدش زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو :دیھد ماجنا ار یبایزرا
o زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو نیرمت رد هدش یرازگ مان توق طاقن ات دینک یرای ار دوخ یاسیلک دیناوت یم ھنوگچ 

 ؟دینک تیوقت ار هدش
o زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو نیرمت رد هدش یرازگ مان فعض طاقن ات دینک یرای ار دوخ یاسیلک دیناوت یم ھنوگچ 

  ؟دینک تیوقت ار هدش
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 4-1 ھمیمض

 !درک دیھاوخ نوگرگد ار ایند ھک یزیزع ناراد نامیا
 

 قیرط ھچ ھب ھک دھدب یا هدیا امش ھب ات هدش یحارط امش یارب روظنم نیا ھب تامیلعت نیا .دیراد ادخ تیرومام رد یمھم شقن امش
 ،منکیم اعد نم :دیشاب لاعف هورگ ھس رد دیناوتیم امش .دنک هدافتسا دوخ توکلم ھعسوت و شرتسگ رد ار امش دناوتیم دنوادخ
 .منکیم لاسرا نم ای و دش مھاوخ لاسرا/موریم نم

 
 :فیراعت

 دنوادخ نویسیم و تیرومام یارب یناحور گنج و اعد رد ھک دراد ار نیا هرھب و ھیدھ ھک یسک :منک یم اعد نم
  نویسیم لالخ رد و لبق نویسیم ساسا یارب مزال ھنیمز دنوادخ حور قیرط زا درف نیا .دنک تکراشم
 .درک دھاوخ مھارف

   
رھ زا درف نیا .دھد ماجنا ار دنوادخ نیوسیم و تیرومام ات هدشرگید گنھرف کی دراو ھک یسک      :موریم نم
 .دنک مالعا فلتخم یگنھرف رد ار حیسم اسیع هدژم ات هدرک هدافتسا دوخ یزاس هدامآ یارب یتصرف       
        

  
 ینابیتش هدرک مالعا فلتخم یگنھرف رد ار حیسم یاسیع هدژم ھک یناسک و اھرنیوسیم زا ھک یدرف  :منکیم لاسرا نم

 لابند ھب دنکیم لاسرا ھک یدرف .تسھ دوخ یلحم یاسایلک یریشبت یاھتیلاعف یماح نینچمھ و هدرک
 یایور ھعسوت یارب ییاھ هار نینچمھ و دنتسھ رنویسیم ھک یناسک ھب یناسک ھب کمک یارب ییاھ هار
 .دنوادخ توکلم و نویسیم

 
 ھک دیب ایرد ات دنکیم کمک ار امشریز تیلاعف ,دیشاب ھتشاد ار دنوادخ ھیدھ/تبھوم الاب ھبنج ھس رھ رد امش ھک تسا نکمم ھچ رگا

 نیا اما ,دنک رییغت تسا نکمم  امش ی اھدادعتسا و تبھوم ,نامز لوطرد .دنک هدافتسا دھاوخیم نالا ار امش قیرط ھچ ھب دنوادخ
 .دینک هدافتسا دنوادخ لالج هار رد ار دوخ زکرمت ھک دنک ییامنھار رد ار امش دناوت یم یبایزرا

 
 ، دنونشب ار دنوادخ هدژم  اھ ناسنا ھمھ  ھک ینامز ات

Joshua Bold 
Aims President  
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 دینک فشک دنوادخ تیرومأم رد ار دوخ شقن
 ھتشاد ار اھ خساپ زا یعیسو فیط ھب دینک یعس  .)زگرھ = 1 ات ھشیمھ = 5( دیشکب طخ بسانم ددع رود و دیناوخب ار ریز یاھ ھینایب :لمعلاروتسد
   .دوب دھاوخ بسانم باوج دیآ یم امش نھذ ھب ھک یا هرامش نیلوا- دینکن رکف دح زا شیب .دایز و مک ،دیشاب

 زگرھ = 1 ھشیمھ = 5   ...مراد لیامت نم

 

 1 2 3 4 5 .مراپسیم رطاخ ھب ار مدرم یاھ ینتشادن تسود و قیالع ھک .1

 1 2 3 4 5 .داد مھاوخ ماجنا ار نآ "منک یم اعد امش یارب نم" ،میوگب یتقو ھک .2

 1 2 3 4 5 .دننکن ینادردق ار نم راک مدرم رگا مشاب عناق ھک .3

 1 2 3 4 5 .مربب تذل هزات نابز کی یریگدای زا ھک .4

 1 2 3 4 5 .مھدب دنوادخ راک ھب ار دوخ تقو و ایشا ،یلام ھیامرس .5

 1 2 3 4 5 .منک دامتعا نکمم ریغ یاھراک ماجنا یارب دنوادخ ھب ھک .6

 1 2 3 4 5 .مشاب ریذپ فاطعنا رادیاپان طیارش رد ھک .7

 1 2 3 4 5 .مربب تذل ھبیرغ دارفا اب ندوب و تاقالم زا ھک .8

 1 2 3 4 5 .مربب تذل نارگید یاھزاین ھب یناسر تمدخ رد ھک .9

 1 2 3 4 5 .دنک یم راک نم یاھاعد قیرط زا ادخ ھک مناد یم .10

 1 2 3 4 5 .مربیم تذل دننکیم یگدنز تسدرود رد ھک یمدرم اب تابتاکم زا .11

 1 2 3 4 5 .مھدیم حیجرت مارآ یگدنز و تیعضو کی ھب ار ییوجارجام .12

 1 2 3 4 5 .منکیم مالعا فلتخم یاھ گنھرف زا یمدرم اب ار حیسم هدژم .13

 1 2 3 4 5  .مراد نامیا دنوادخ تردق ھب بلق مامت اب .14

 1 2 3 4 5 .منکیم هدافتسا مفدھ ندناسر ماجنا ھب یارب دوجوم عبانم مامت زا ھک .15

 1 2 3 4 5 .دنراد جایتحا ادخ تردق ھب رتشیب حیسم نامداخ ھک مراد داقتعا .16

 1 2 3 4 5 .منک ھبلغ نآ رب و هداد صیخشت ار ناطیش تیلاعف ھک .17

 1 2 3 4 5 .منک روصت ار رگید روشک کی رد یگدنز ھک .18

 1 2 3 4 5 .درک مھاوخ یفدھ قفو ار دوخ تقو ھنابلطواد.19

 1 2 3 4 5 ..مربب تذل تسھ اعد لماش ھک اسیلک رد تیلاعف ھنوگ رھ زا ھک .20

 1 2 3 4 5 .تسا دنوادخ ھب قلعتم نم لاوما و ییاراد ی ھمھ ھک .21

 1 2 3 4 5 .مھدیم قفو ار دوخ دیدج طیارش اب یناسآ ھب ھک .22

 1 2 3 4 5 .تسا نارگید یاھزاین یارب نیمات ادخ روصت .23

 1 2 3 4 5 .مشاب ھتشادن یسرت لیجنا ریشبت تارطخ زا ھک .24
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 رانک رد دیا هدیشک طخ ار نآ رود ھک یا هرامش و دینک هاگن الاب رد دوخ تالاوس ی هرامش ھب ،نیرمت نیا لیمکت یارب :یبایزرا دیلک
 رد ار "منکیم لاسرا نم" نوتس و  "موریم نم"  نوتس ،  "منک یم اعد نم" نوتس تارمن عومجم سپس  .دینک جرد ھطوبرم هرامش
 .دییامن دراو ریز یلاخ یاھاج

 

 منک لاسرا نم موریم نم منکیم اعد نم
2 4 1 

6 7 3 

10 8 5 

14 12 9 

16 13 11 

17 18 15 

20 22 19 

23 24 21 

 

  =موریم نم  = متسرفیم نم  =  منکیم اعد نم   :عومجم
 

 ؟ منکب دیاب ھچ سپ نیا زا—مدرک فشک ادخ تیرومام رد ار دوخ شقن نالا 
 

 ؟دینک تیلاعف دیناوتیم ھنیمز نیا رد ھنوگ ھچ – منکیم اعد نم ـــــــــــــــــــــــــ = تارمن عومجم

 یتادھعت ات دنکیم تیادھ ار امش دنوادخ ھک دیشاب ھتشاد ار سح نیا ھک تسا نکمم ،تسا "منکیم اعد نم" امش ی هرمن نیرتالاب رگا
 و ندرک هدافتسا یارب یراج لاس رد ار یفادھا !دیشاب راک ھب تسد ھک تسا نیا تقو نالا .دیھدب دوخ یاھدادعتسا و ایادھ اب قباطم
 .درک دھاوخ کمک ھسورپ  نیا ار امش ریز لحارم .دیھد رارق دوخ یایادھ نداد ھعسوت

 .دیھد ھعسوت ار دوخ ی ھیدھ و هرھب ات دیناوخب ار تعافش و اعد دروم رد باتک ود لقادح •
 ییاھرنویسیم ای و نویسیم دروم رد دوخ یاسیلک یارب دیناوتب ات  دیناوخب ار اھرنویسیم و تیرومأم/نویسیم دروم رد باتک ود •

 .دینک اعد زکرمتم روط ھب دیسانشیم ھک
 .دینک اعد اھنآ تاجن یارب و دینک یروآ عمج تاعالطا اھنآ دروم رد .)UPG(دینک یتسرپرس ار سرتسد لباقریغ موق کی •

)www.aims.org( AIMS دنک ییامنھار ھسورپ نیا رد ار امش دناوت یم. 
 .دینک تکرش اعد یوررب زکرمت و ایور ھعسوت روظنم ھب تدم هاتوک ینویسیم رفس کی رد •
 یلام تیامح ار دینکیم اعد اھنآ یارب امش ھک یدارفا نایم رد و قطانم رد کیژتارتسا ی هویش ھب ھک  ییاھرنویسیم و اھنامزاس •

 .دینک
 .دینک اعد نویسیم یارب هدش نییعت یاھ نامز رد ات دیوش عمج دوخ یاسیلک رد یدارفا اب •

 

 ؟دینک تیلاعف دیناوتیم ھنیمز نیا رد ھنوگ ھچ -- موریم نم ـــــــــــــــــــــــــ = تارمن عومجم
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 18 زومآ شناد یلک حرط

 ات دنکیم تیادھ ار امش دنوادخ ھک دیشاب ھتشاد ار سح نیا ھک تسا نکمم ،تسا "منکیم لاسرا نم" امش ی هرمن نیرتالاب رگا
 هدافتسا یارب یراج لاس رد ار یفادھا !دیشاب راک ھب تسد ھک تسا نیا تقو نالا .دیھدب دوخ یاھدادعتسا و ایادھ اب قباطم یتادھعت
 .درک دھاوخ کمک ھسورپ  نیا ار امش ریز لحارم .دیھد رارق دوخ یایادھ نداد ھعسوت و ندرک

 و ماھلا ار امش ات )(Harvest Connection by Howar Flotz :لاثم روط ھب( دیناوخب نویسیم دروم رد ییاھ باتک •
 .دنشخب ییامنھار

  .دینک کرد رتھب ار نویسیم تیعقاو ات دینک تکرش تدم هاتوک ینویسیم رفس کی رد •
 .دیراذگب کارتشا ھب دوخ شیشک اب نویسیم رد تیلاعف و تکراشم یارب ار دوخ قایتشا و لیامت •
  .دیسرپب لاوس ناشیا زا دوخ یزاس هدمآ یرب و دینزب فرح دننکیم تیلاعف نویسیم رد تقو مامت روط ھب ھک  ییاھرنویسیم اب •
 .دیرازگب رانک یفاک تقو ،ادخ بلق ندینش ارب .دینک اعد اھرنویسیم و نویسیم یارب میقتسم روط ھب •
 .دیریگب سامت )AIMS )www.aims.org اب کیژتارتسا تیرومام ی هرابرد یریگدای دروم رد •

  

 ؟دینک تیلاعف دیناوتیم ھنیمز نیا رد ھنوگ ھچ --متسرفیم نم ـــــــــــــــــــــــــ = تارمن عومجم

 یتادھعت ات دنکیم تیادھ ار امش دنوادخ ھک دیشاب ھتشاد ار سح نیا ھک تسا نکمم ،تسا "موریم نم" امش ی هرمن نیرتالاب رگا
 و ندرک هدافتسا یارب یراج لاس رد ار یفادھا !دیشاب راک ھب تسد ھک تسا نیا تقو نالا .دیھدب دوخ یاھدادعتسا و ایادھ اب قباطم
 .درک دھاوخ کمک ھسورپ  نیا ار امش ریز لحارم .دیھد رارق دوخ یایادھ نداد ھعسوت

 .دیھد شیازفا نویسیم دروم رد ار دوخ شناد ات فلتخم یاھ باتک ندناوخ •
 ھطبار اھنآ اب یصخش تابتاکم ای و یعامتجا یاھ ھناسر ،لیمیا قیرط زا و ھناھام تروص ھب و هدرک ادیپ ار رنویسیم کی •

 ..دینک قیوشت ار اھنآ لاح نیع رد و هدرک رارقرب
 لاسرا نیرتھب دیناوت یم امش ھنوگچ ھک دیبایرد و دیریگبدای نویسیم دروم رد ات دینک تکرش تدم هاتوک ینویسیم رفس کی رد •

 .دیشاب هدننک
 .دوخ یلحم یاسیلک قیرط زا کیژتارتسا تیرومام یارب لاح نیع رد و نویسیم یارب یلام یاھ کمک نتشاذگ رانک •
 .دینک تساوخرد aims@aims.org  قیرطزا ار "هدنتسرف و رنویسیم/لوسر"  دروم رد AIMS تامیلعت •
 ھعسوت روظنم ھب و )راک و بسک و ، ھناسر ، تلود ،رنھ ،شزومآ ،یکشزپ( ھعماج فلتخم یاھ شخب رد ار فلتخم دارفا •

  ھب اھرنویسیم لاسرا یارب کیژتارتسا یاھ هار ھعسوت  روظنم ھب و ار اسیلک رد فلتخم دارفا.دینک یھدنامزاس میظع تیرومام
 .دیھد میلعت )UPGs( سرتسد لباق ریغ ماوقا ھب

 

 "ادخ مالک" تسیل نیا .دنک ییامنھار میظع تیرومام رد ار امش ات تسا هدش ھتفرگ رظن رد یرازبا ناونع ھب اھنت هدش جرد تسیل
 نادنزرف زا کی رھ ادخ .دننک ییامنھار ار امش دنناوتیم دنسانشیم یبوخ ھب ار امش ھک یناسک  و اسیلک ناربھر ,امش شیشک .تسین

 .دریگ یم رظن رد دراد ملاع لک یارب ھک یا ھشقن رد یتایح وضع کی ناونع ھب ار دوخ
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 19 زومآ شناد یلک حرط

 2-4 ھمیمض

 نویسیم یارب هدش زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو
 

 :لمعلاروتسد

 یلحم یاھاسیلک جیسب/زیھجترد  AIMS ی ھلاس ٣٠  ھبرجت ساسا رب "نویسیم یارب هدش زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو" تسرھف
 یاسیلک تیلاعف تیعضو ات دنکیم کمک اور امش "نویسیم پآ کچ" تسیل یسررب .تسا هدش یحارط میظع یاھ تیرومام یارب

  .دنک یبایزرا میظع تیرومام رد ار امش

 :درک دھاوخ کمک یبایزرا نیا لیمکت رد ار رامش ریز یاھ لمعلاروتسد

 باوج دیآ یم امش نھذ ھب ھک یا هرامش نیلوا- دینکن رکف دح زا شیب .دیشکب طخ دوخ یاسیلک یارب بسانم ددع رود و دیناوخب ار ریز یاھ ھینایب .1
   .دوب دھاوخ بسانم

 .دینک جرد ھحفص نییاپ رد ار تارمن عومجم .2
 

 ھک تسا نیا دروخب "تسکش" دناوت یم اسیلک کی ھک یھار اھنت .درادن دوجو پآ کچ تسیل نیا یارب "یلوبق" ای "در" .3
  .دننکیم یتعاطاان ناشیا ،دنزیم فرح نویسیم یارب زیھجت دروم رد دنوادخ یتقو

 
 اب ار یبایزرا تسیل نیا ھک دینک تساوخرد دوخ یاسیلک رد نویسیم ھتیمک ای و نامداخ ،دوخ یاسیلک ناگرزب زا دیناوت  یم امش .4

 .دننک ھسیاقم رگیدمھ اب ار دوخ تارمن سپس و هداد ماجنا مھ
 

 صاخ اسیلک زاین ھب ھجوت اب ار اھنآ ،رگیدمھ اب ھثحابم رد .دنا هدشن یدنب تیولوا یصاخ بیترت چیھ رد ریز یاھ یگژیو تسیب 5
 ؟تسیچ هریغ و ، مود ، لوا ی ھلحرم رد تفرشیپ روظنم اب امش ی اسیلک رد اھشخب نیرت مھم .دینک یدنب تیولوا دوخ

 
 یریگ هزادنا لباق رایعم شش نیا .دننک ادیپ ھمتاخ "هدش زیھجت یاسیلک کی یارب رایعم" شش ھب دیاب ریز یاھ یگژیو تسیب .6

 .دنک تکرح اھرایعم نیا لیمکت تھج رد ات دنک یم قیوشت ار اسیلک رھ AIMS .دنتسھ
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 20 زومآ شناد یلک حرط

  هدش زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو

 جرد نییاپ رد رد تارمن عومجم سپس و .دینک جرد 5 ات 0زا یا هرامش ریز یاھ یگژیو زا کی رھ یارب :نویسیم پآ کچ" تسیل یسررب
  .دینک

 لماک تکراشم  --  5    تیلاعف نودب  --   0

 .هریغ ،یگناخ یاھاسیلک ،نویسیم ھب عجار ھمان ،ھظعوم رد ،اسیلک رد میظع تیرومام و نویسیم ی هرابرد میلعت  .1   

 .تسا سرتسد لباق ریغ ماوقا یور ربزکرمت و دنسانشیمن ار حیسم ھک هدشمگ یایند یارب تعافش رد مظنم یاعد  .2   

  نویسیم زا یرگتیامح /عفادم میت  .3   

 نویسیم ی هرابرد ھنالاس سنارفنک  .4   

 )نامیا قیرط زا نویسیم یلام کمک( نویسیم رد اسیلک کیتامتسیس یلام تکراشم  .5   

 .دنوش قیوشت و ھتفرگ ماھلا نراد نامیا ات دنکیم زاربا ار دنوادخ ینویسیم/یتراشب بلق ھک یتاجانم و شتسرپ یور رب زکرمت  .6   

 .هریغ و لیمیا ،تاقالم ،ھیدھ ،نفلت ،ھمان قیرط زا اھرنویسیم زا ینابش تیامح .7   

 .نویسیم رترکس ای و نویسیم نابش نتشاد  .8   

 .دشاب صخشم  نویسیم یاھتسایس و لحارم ،فادھا  .9   

  .دننکیم یگدنز امش ھقطنم رد ھک  امش اب ریاغتم گنھرف اب یماوقا ھب ندرک ریشبت و ندرک تمدخ .10   

  نویسیم یارب فلتخم یاھ هژورپ .11   

      نینچ ھب مھ اسیلک ناراد نامیا و ، ھتشاد تکراشم ینویسیم رفس کی رد رابکی هام شش رھ لقادح و دراد ار نویسیم بلق ھک ینابش .12   
 .دنراد سرتسد ینویسیم یاھرفس

 اسیلک ناربھر و ناراد نامیا یارب ینویسیم تدم هاتوک یاھتیلاعف .13   

 اھنآ نداد میلعت و اسیلک یاضعا نایم زا نویسیم یارب فلتخم یاھادیدناک ییاسانش .14   

 .تسا هدش تیامح و لاسرا اسیلک بناج زا )tentmaker missionaris( فلتخم یاھ لغش اب ھک ییاھرنویسیم .15   

 .تشاذگ دیھاوخ تکراشم ھب رگید یاھ اسیلک اب ار نویسیم یارب اسیلک یایور و فادھا نآ رد ھک ییاھتیلاعف .16   

 )UPGً( سرتسد لباق ریغ موق کی )ندرک یتسرپرس یارب یزاس هدامآ( ندرک تیامح/یتسرپرس .17   

 اسیلک رد اھرنویسیم موادم ندرک توعد .18   

  دنسانشیم ار اھرنویسیم  ،اسیلک ناربھر و نابش طقف ھن ،اسیلک اضعا مامت .19   

 .تسا یرنویسیم زکرم کی یلحم یاسیلک ھکنیا فدھ و ایور .20   

   Total  

 

 :لگ شش ھب ندیسر اسیلک کی ھب کمک یاھ یگژیو 20 نیا

 تمدخ .3 ندرک یلام کمک .2 اعد .1

 ندرک تکراشم و یراکمھ .6 ندرک یرایمھ .5 ندرک لاسرا .4
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 21 زومآ شناد یلک حرط

 

 )UPG( سرتسد لباق ریغ موق کی ندرک یتسرپرس—ییاھن زکرمت  :5 دحاو
 :5 دحاو فادھا .1

 یزاسانب شبنج عورش روظنم ھب سرتسد لباقریغ موق کی نایم رد تیلاعف و یتسرپرس ی ھسورپ  ماگ ھب ماگ یریگدای •
 .اھنآ نایم رد   اسیلک

 سرتسد لباقریغ موق کی ندرک یتسرپرس ی ھسورپ ندرک رمثرپ  یارب  یرورض ھلحرم  شش ندرک کرد •
 .سرتسد لباقریغ موق ندرک یتسرپرس میت کی لاسرا و یھدناماس لحارم ندرک کرد •

 
 ؟ تسیچ  سرتسد لباقریغ موق کی ندرک یتسرپرس .2

 ندرک یریذپ تیلوئسم •
 ندرک تمدخ •

 
 ام ھب ادخ درکیور .3

 1:5 نایسسفا  ;5-4:4نایطالغ ;8:15 نایمور •
 

 ایمحن درکیور .4

   
 

 ماوقا/موق کی ندرک یتسرپرس .5
•  
•  

 
 ندرک یتسرپرس ی ھسورپ مھم ءزج شش .6

 اعد مسارم یرازگرب •
o تسا تیلاعف نیرتلوادتم لاح نیع رد و نیوسیم یارب یرورض تیلاعف نیلوا اعد. 
o ھب دینک عوجر: www.joshuaproject.net  اعد رد زکرمت یارب. 
o اعد یارب یتکراشم ھکبش/کرو تن 

ایمحن درکیور ام درکیور

راوید یگرزب ھب زادنا مشچ

رجآ ھب رجآ

هداوناخ ھب هداوناخ

راوید یانب ھفیظو یئزج تیکلام

لیمکت

ایند یگرزب ھب زادنا مشچ

تما/موق ھب تما/موق

اسیلک ھب اسیلک

ماوقا یتسرپرس ھفیظو یئزج تیکلام

!نایاپ
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 22 زومآ شناد یلک حرط

 سرتسد لباق ریغ موق کی باختنا •
o عبانم و اھ کنیل 

 
 تکراشم/ گنیکرو تن •

o قلطم یشخبرثا و یراکمھ یارب یساسا دیلک  -- 17:23 انحوی 
o 26:8 نایوال 

 
 ھقیقد 60 – یھورگ تیلاعف .7

 )UPG( سرتسد لباق ریغ ماوقا یتسرپرس یارب یراکمھ و تکراشم یاھ میت داجیا •
 ندرک یتسرپرس ی ھسورپ یارب ھیلوا یھدنامزاس تاسلج یرازگرب •
 5-4 و  2-5 یاھ ھمیمض رد هدش جرد یاھ لمعلاروتسد زا ندرک هدافتسا •
 )2-5 ھمیمض( ھثحابم زاغآ یارب "سرتسد لباقریغ ماوقا یژتارتسا ھسلج " ندرب راک ھب •
 :یراکمھ و تابتاکم یارب ھفرط ود نشور طوطخ داجیا •

 
 موق کی یتسرپرس رد موادت •

o دننک ینابیتشپ یتسرپرس ی ھسورپ دنور زا دیاب اسیلک ناربھر 
o دشاب ھسورپ نیا یماح و عفادم ھک یصخش. 
o عماج یاھکمک و اھتیلاعف: 
o یلام یاھکمک: 
o تدم هاتوک ینویسیم یاھ میت 

o یشزومآ میت– دینکن شومارف AIMS یاھرفس و  ،گنیکرو تن ،یتکراشم یاھ نامزاس یاھ ھنیمض رد ار امش دناوت یم 
 !دنک تدعاسم تدم هاتوک کیژتارتسا

 
 :کیژتارتسا نیرمت .8

 ؟ دیرادرب سرتسد لباق ریغ موق کی ندرک یتسرپس رد مدق کی ات دیتسھ هدامآ امش ایآ •
 .)UPG( سرتسد لباقریغ موق یتسرپرس تراک ندرک رپ •

o 3-5 و 1-5 یاھ ھمیمض لیمکت 
o سرتسد لباقریغ موق یشھوژپ مرف )UPG( 
o امش موق دروم رد خساپ و شسرپ )UPG( 

  .دیریگب سامت )www.AIMS.org( رد AIMS یاھرایشزومآ زا یکی اب ھسورپ یدعب لحارم یارب •
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 23 زومآ شناد یلک حرط

 5-1 ھمیمض

 سرتسد لباقریغ ماوقا کیژتارتسا ھسلج

 نآ ندرک یلمع ناھاوخ و ھتخومآ ار "ییاھن زکرمت" ھک تسا ینازومآ شناد یارب یلاع هار کی ریز یھورگ یژتارتسا تیلاعف
 :دنتسھ

 
 تیاس بو زا ار اھ لیافورپ .دینک باختنا ار دراد زکرمت نآ یور امش هورگ ھک ار )UPG(سرتسد لباق ریغ موق ھس لیافورپ

Joshua Project  دوخ هورگ یارب یوگنخس کی .دینک یھدنامزاس هرفن 10-5 یاھ هورگ رد ار ناگ دننک تکرش .دینک پاچ 

  سرتسد لباقریغ موق ریشبت یارب یزیر ھمانرب دروم رد ھلاس 3 ، 2 ، 1 یژتارتسا کی دیھاوخب هورگ رھ زا .دینک باختنا

دھد ھثحابم یارب  تقو ھقیقد 45-40 دناوت یم هورگ رھ .دننک ھئارا دوخ صتخم  3 یژتارتسا شرازگ ،هورگ یوگنخس .صاصتخا 

 .تشاذگ دھاوخ کارتشا ھب ھقیقد 7-5رد ار دوخ ھلاس

 
 لاح رد ام .تسا ام نامیا و ، تعاطا ، دھعت دھاوخیم ام زا وا ھک یزیچ اھنت !تسا یژتارتسا داتسا ادخ ھک دیشاب ھتشاد دای ھب

 !درک دھاوخ کمک ام ھب وا .میتسھ دنوادخ فدھ و ایور ھب دورو

 
 :دید دیھاوخ ار قفوم یژتارتسا ھسلج کی یرازگرب یگنوگچ دروم رد دیفم تاکن زا یخرب ریز رد

 .دینک باختنا دوخ هورگ یارب یوگنخس کی  .دیوش میسقت هرفن 5-10 یاھ هورگ رد .1

 .درک دیھاوخ تفایرد یسررب یارب ار سرتسد لباقریغ هورگ کی لیافورپ:تاصخشم امش .2

  .دینک میسقت ھلاس ھس و ،ود ،کی یاھ هرود رد ار دوخ حرط .3
 .دشاب ھتشاد ار دوخ هورگ/سرتسد لباقریغ موق ل@افورپ:تاصخشم زا یپک کی هدننک تکرش رھ .4

  .دیھد خساپ ار هدش حرطم تالاوس و ەدناوخ ار دوخ ل@افورپ: تاصخشم .5
 .دناوخ دھاوخ ناگدننک تکرش ی ھمھ یارب دوخ یاھ ھتفای ،هورگ رھ یوگنخس ،رانیمس لوط رد بسانم تقو رد .6

 هرامش ھب ام خساپ" ھک دییوگب دیناوتیم ،لاوس رھ یارب .دیناوخب دنلب یادص اب خساپ رھ زا لبق ار تالاوس ھک  تسین مزال .7
 "... 1 ی

  .دنهد هئارا ار دوخ شرازگ ەورگ دنچ اLنت .8



 5 دحاو –کیژتارتسا تیرومام ساسا ھمدقم
 

 24 زومآ شناد یلک حرط

 )UPG( دوخ سرتسد لباق ریغ موق دروم رد تالاوس
 

          ؟تسا ھنوگچ مدرم نیا یگدنز
             

             
 

           ؟ تسیچ اھنآ تاداقتعا
             

             
 

           ؟ تسیچ اھنآ یاھزاین
             

             
 

        ؟ دراذگبریثات موق نیا یور رب دناوتیم اسیلک یم ھنوگچ
              

 
           ؟ میراد یعبانم ھچ ام
              

 
      ?ھنوگچ  ؟ مینک یراکمھ رگید یاھ نامزاس و اھاسیلک اب میناوت یم ام ایآ

             

            
 

         ؟ دنراد ار یعبانم ھچ هوقلاب یاھراکمھ نیا
             

           
 

  ؟میراذگب ماجنا ھب دیاب ماوقا نیا ریشبت یارب یلحارم ھچ

  لوا لاس رد

              

  مود لاسرد

              

  موس لاس رد
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 5-2 ھمیمض

 )UPG( س82سد ل;اق89غ موق ک3 12سر0/ یارب لمعلاروتسد

 

      )مزال تروص رد(  :دوب دنھاوخ راکمھ و تکراشم ھک یدارفا مان 

  

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .1

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .2

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .3

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .4

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .5

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .6

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .7

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .8

 _____________________________   نفلت   ________________________________ .9

_____________________________   نفلت   ________________________________ .10

 

Name of Unreached People Group ____________________________________________ 

Country of Unreached People Group __________________________________________

Lead Contact Name __________________________________________________________  E-Mail ________________________________________ 

Phone (_______)______________________________  WhatsApp ____________________________________________________________________  

Country of Residence _______________________________  Organization or Church Name__________________________________________ 

Secondary Contact Name ____________________________________________________  E-Mail ________________________________________ 

Phone (_______)______________________________  WhatsApp ____________________________________________________________________  

Country of Residence _______________________________  Organization or Church Name__________________________________________

UNREACHED PEOPLE GROUP 

A D O P T I O N  C A R D

Name of Unreached People Group ____________________________________________ 

Country of Unreached People Group __________________________________________

Lead Contact Name __________________________________________________________  E-Mail _______________________________________ 

Phone (_______)______________________________  WhatsApp ____________________________________________________________________  

Country of Residence _______________________________  Organization or Church Name__________________________________________ 

Secondary Contact Name ____________________________________________________  E-Mail ________________________________________ 

Phone (_______)______________________________  WhatsApp ____________________________________________________________________  

Country of Residence _______________________________  Organization or Church Name__________________________________________

UNREACHED PEOPLE GROUP 

A D O P T I O N  C A R D
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 یھورگ یراکمھ/گنیکرو تن ھسلج

 

 .دینک هدافتسا دوخ یژتارتسا یزیر ھمانرب حرط یارب  ھطوبرم نیرامت تاعالطا زا
 

 هدش هداد صاصتخا میت  یاضعا ا" وضع مسا     :فیلاکت

 _______________________________________ ؟ دنتسھ اسیلک نودب اتسور دادعت ھچ .1

 
   .دینک ییاسانش ار اھنآ یاھتیعقوم ھشقن کی یور رب ای و هدرک ییاسانش ار اھنآ یاھناکم .2

________________________________________ 

 
 ________________________________________   ؟ دنتسھ یموق ھچ ھب قلعتم .3

 
 _________________________________ ؟تسا هدش انب ھقطنم و موق نیا نایم رد البق اسیلک دنچ .4

 
  دنراد تیلاعف ھقطنم نیا رد رضاح لاح رد یاھ نامزاس ھچ .5

 ______________________________________________  ؟ دینک یراکمھ اھنآ اب دیناوت یم امش ھک

   

 :دوش هداد ماجنا یراکمھ و تکراشم ناونع ھب و رگیدمھ اب 8 ، 7 ، 6 نیرامت

 دینک یدنب تسرھف ار دیسر دھاوخ ماجنا ھب هدنیآ هام 12 لوط رد ھک ار صاخ فدھ ھس .1
 

a. ____________________________________________________________________ 
b. ____________________________________________________________________ 
c. ____________________________________________________________________ 

 
  .دیھد صاصتخا ار یلمع تیلاعف و ھمانرب کی ،فدھ رھ یارب .2

 
 .دینک داجیا یلمع تیلاعف و ھمانرب رھ یارب ینامز لودج کی .3

 
 

 :دوش لاسرا و هدش هدامآ یراکمھ/تکراشم هورگ ربھر فرط زا دیاب شرازگ نیا

 لیمیا ای و یراتشون قیرط زا AIMS رتفد ای و )Coordinator( هدننک گنھامھ کی ھب ار دوخ یزیر ھمانرب و تیلاعف •
    .دیھد شرازگ



 

 

 میلعت نیا ندرک یلمع تقو نالا .دیدناسر نایاپ هب ار AIMS کیژتارتسا تیرومام ساسا همدقم میلعت امش !مییوگیم کیربت امش هب
 .تسا هدش یحارط سرتسد لباق ریغ ماوقا ریشبت یارب "یدعب یاه ماگ" یزیر حرط رد ار امش ریز یژتارتسا تسیل کچ .تسا

 
 ور تکرح رد امش اب یراکمه و ، لح هار ندرکادیپ یارب ندرک اعد ، هرواشم هئارا ،تالاوس هب ییوگخساپ یارب هشیمه AIMS میت
 .دوب دهاوخ سرتسد رد کیژتارتسا تیرومام رد ولج هب
 
 :دینک کچ دیناسریم مامتا هب هک ار یشخب ره
 

 )1-9 یاهدحاو( هطوبرم نیرامت و ITSM کیژتارتسا تیرومام همدقم ساسا میلعت لیمکت ☐ 
  .تسا هداد ار دوخ یایور امش هب و هتشاذگ امش بلق رد دنوادخ هک یسرتسد لباقریغ ماوقا ییاسانش ·
 .www.joshuaproject.net رد )UPG( سرتسد لباقریغ ماوقا دروم رد قیقحت ·
 

 یاه میت ,)4 دحاو یژتارتسا نیرمت( "دینک فشک دنوادخ تیرومام رد ار دوخ شقن " نیرمت  زا لصاح جیاتن ساسا رب ☐
 موق ریشبت تهج رد ار دننکیم تعافش و دننکیم لاسرا ,دنوشیم لاسرا /دنوریم هک یناسک  زا لکشتم یراکمه و تکراشم
 .دیهد لیکشت صتخم

 
  ناونع هب LIGHT3500 یتاعالطا هاگیاپ رد امش مسا هک دینک لصاح لماک نانیمطا ات AIMS اب طابترا یرارقرب ☐ 

 .دوش جرد )UPG( یتسرپرس ناراکمه ای و ،راکمه یتمدخ یاهنامزاس ،یلحم مداخ/رنویسیم ،هدننک گنهامه
 .دوش ییاسانش سرتسد لباقریغ ماوقا زا کی ره یتسرپرس یارب هدننک گنهامه راکمه کی ·
 لباقریغ موق هب نتفر یارب و هدش ییاسانش دیاب یلحم مداخ/رنویسیم کی ، )UPG(موق ره یتسرپرس رد ·

 .دوش هداد شزومآ سرتسد
 .دیراذگب نایم رد دوخ هقطنم یاسیلک و اسیلک اب ار )UPG(سرتسد لباقریغ موق ندرک یتسرپرس یایور و زادنا مشچ ☐ 
 .سرتسد لباق ریغماوقا یارب تعافش و اعد ندرک جیسب و ندرک کرادت ☐ 
  .امش هتفرگ رظن دم موق نایم رد ینادیم تاقیقحت ماجنا یارب رفن کی لاسرا ☐ 

 ؟ دننک یم یگدنز اجک ·
 ؟ تسیچ اهنآ نید ·
 ؟ دیشاب هتشاد یسرتسد اهنآ هب دیناوت یم هنوگچ ·
 ؟ دراد دوجو موق نیا نایمرد تیحیسم خیرات ایآ ·
 ؟ دننک یم تبحص ینابز هچ هب ·
 ؟ تسیچ حیسم یسیع دروم رد اهنآ تاداقتعا ·
 ؟ دنراد یلغاشم عون هچ اهنآ ؟تسیچ اهنآ ییاذغ تاداع ؟تسا هنوگچ اهنآ یگدنز ·
 .ندرک یزاس درگاش و تراشب یارب دوجوم عناوم ییاسانش ·
 تیعضو -3 دحاو هب دیناوت یم امش .دیسرپب عناوم نیا رب هبلغ یگنوگچ یارب دوخ یایور یارب دنوادخ زا ·

 .دینک هعجارم میظع تیرومام یزاس یصخش-4 دحاو و ایند رد نویسیم
 ؟ یگنهرف و یکیتسجل/یتاکرادت ،یعامتجا یسایس ، یناحور :دراد دوجو عنام عون مادک ·
 ؟ دیتسه اراد عناوم نیا رب هبلغ یارب ار ییاهایور/زادنا مشچ ای و ، اه هدیا ، عبانم هچ ·

 یدعب لحارم
 سرتسد موق کی یتسرپرس زا سپ مزال تامادقا

IT( کیژتارتسا همدقم ساسا میلعت یارب یریگیپ عبنم کی SM( AIMS  

 5-3همیمض
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 . دینک ادیپ دوخ )UPG(موق  نورد رد ار "حلص درف" ☐

 یارب ىا هزاورد صخش نيا .دیسرپب ناشبهذم و موسر و بادآ ، گنهرف ، دوخ موق دروم رد "حلص درف" زا •
 .تسا موق نیا هب ندش دراو

 
 .دیراذگب هبتاکم هب  ماوقا نیا ریشبت و ندیسر یارب ار دوخ یژتارتسا ☐ 

 .دیراذگب هبتاکم هب ناتبلق رد دنوادخ یادن و ینادیم تاقیقحت ساسا رب ار دوخ یصاخ فادها •
 )؟دیسر دهاوخ ماجنا هب فده نیا یتقو هچ( .دشاب هتشاد ینامز لودج کی دیاب فده ره‣
 ، هام 3 ضرع رد اسیلک کی :لاثم ناونع هب( .دشاب يريگ هزادنا و هدهاشم لباق دياب فادها زا كي ره جياتن‣

 )...هریغ و ، هام 6 ضرع رد دیدج راد نامیا ۵۰
 

 ار موق نیا رد دوجوم عناوم و ، بهذم ، گنهرف زا یبسانم کرد هک تدم هاتوک یتراشب/ینویسیم یاه میت رارقتسا ☐ 
 .دنراد

 حور تردق قیرط زا تمدخ ، لیجنا ریشبت یارب مزال یگدامآ یتراشب/ینویسیم میت هک دینک لصاح نانیمطا ·
 هعجارم هدنوش لاسرا و هدننک لاسرا -5 دحاو هب .دنتسه ریذپ قباطم یگنهرف رظن زا و هتشاد ار سدقلا
  .دینک

 ..دننک یم اعد تدم هاتوک یریشبت/نویسیم یاه میت یارب هک  اعد و تعافش یاه میت داجیا ·
 

 و تراشب روظنم هب و تدم هاتوک یرنویسیم میت اب هک سرتسد لباقریغ موق نایم رد رقتسم یلحم ربهر کی ییاسانش ☐ 
 .درک دهاوخ یراکمه اسیلک یزاس انب

 رجنم اسیلک یزاسانب تیاهن رد و یگناخ یاھ اسیلک هیلوا یزادنا هار رد هک تسا نکمم تدم هاتوک یاه میت ·
  .دنوش

 
   :تسه تیلاعف لاح رد )UPG( موق نیا نایم رد ینالوط تدم هب هک یلحم ربهر ای و یلحم مداخ/رنویسیم اب یراکمه ☐

 و اسیلک یزاسانب یارب ·
 یلحم ناربهر یزاسدرگاش ·
 . رتشیب یاهاسیلک یزاسانب و ندرک ریثکت یایور و زادنا مشچ اب ·

 
 عماج یاه هژورپ هنیمز رد تیامح،تدم هاتوک یرنویسیم میت ،موادتم تعافش قیرط زا اسیلک یزاسانب دنور رد تدعاسم ☐ 
 ..درک دنهاوخ تمدخ تدم دنلب روط هب هک رگید ییاسیلک نازاسانب لاسرا و هناتسودرشب و 

 
 .دنتسه شبنج کی داجیا هب رداق هک ینامز ات و دنا هدش یزاسدرگاش هک یلحم ناربهر اب یراکمه ☐ 

 )2 هحفص( یدعب لحارم

 سامت تاعالطا

 www.aims.org:   تیاس بو

719.266.3737    :اکیرمآ نفلت
   

 @aims.missions : کوب سیف
 @aims.missions       :مارگاتسنیا
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 یاسیلک تشاک/یانب شبنج یفرعم :6 دحاو

 :6 دحاو فادھا .1
 )CPM( اسیلک تشاک/یانب شبنج موھفم ندرک کرد •

  POUCH لصا کرد •
 MAWL لصا کرد •

 CPM اسیلک تشاک/یانب شبنج یناھج رصنع ەد کرد •
ی کرد • رص  دزاس یم ملاس ار اھاسیلک ھک انع

 
 دش زاغآ اجک زا ایند یارب دنوادخ یایور .2

 1:5 قوقبح •
 

  :تسین CPM اسیلک تشاک/یانب شبنج ھب قلعتم یاھیگژیو ھچ  .3
•  
•  
•  
•  
•  

 
 تسا عیرس ریثکت CPM اسیلک تشاک/یانب شبنج .4

 ای و موق کی و دننکیم تشاک دیدج یاھاسیلک ھک یلحم یاھاسیلک دایدزا و ریثکت – CPM اسیلک تشاک/یانب شبنج •
 .دریگیم ربرد ار موق کی زا یگرزب تیعمج

 
 اھاسیلک دروم رد شوگرخ -لیف سایق •

 

o یایازم 
 

o بیاعم 
 

 لاثم  - CPM عیرس ریثکت لباقم رد یتنس یاسیلک یراک هرابود •
 

o یدیلک راکفا: 
 

5. CPM تسا یا ھقطنم و یلحم شبنج کی à تسا لاعف دوخ کاخ رد 
•  

 
 

6. CPM دننکیم انب رگید یاھاسیلک دوخ قطانم رد اھاسیلک نآ رد ھک تسا یشبنج. 
•   

 
     

7. CPM داد دھاوخ خر موق کی تیعمج زا یشخب ای و موق کی نایم رد. 
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 نیچ – دروم/سیک کی ھعلاطم .8
 داتفا یقافتا ھچ •
 جیاتن – 1998-1994 •
 جیاتن – ٢٠٠١ •

    
 

اسیلک لصا .9  راتخاس 
. - 

. – 

. – 

. – 

. – 

 
 یریگدای ھطقن شش .10

 تعافش و اعد .1
 ینامزاس راتخاس و میلعت .2
    تراشب .3
   .دننکیمن تفایرد یقوقح چیھ ھک ددعتم یلحم ناربھر .4
   اسیلک رازآ و ھجنکش لاح نیع رد و اسیلک ریثکت و دشر ھب دوخ قیبطت .5
 ندیسر رظن ھب ھناگیب زا بانتجا .6

 
 

 )یعقاو یزاسدرگاش( لصا .11

• odelM )هنمومن( – 

• ssist A)کمک(- 

• atchW )ەراظن(-- 

• eaveL )ندرک کرت( – 
 
 

 یناھج رصنع هد .12
١، 
٢. 
٣. 
۴. 
۵. 
۶. 
٧. 
٨. 
٩. 

١٠. 
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 یدیلک رصنع شش – ؟ تسا یچ ملاس یاسیلک کی یاھیگژیو .13
 شتسرپ و تدابع .1
 اسیلک نوریب دارفا ھب تمدخ و تراشب .2
 یزاسدرگاش .3
 تمدخ .4
  ررکم تکراشم و ینیشنمھ .5
  ینابر اشع و دیمعت لسغ .6

 
 

 عیرس ریثکت یارب یا ھمانرب :ییاھن یکیژتارتسا تاظحالم .14

 هداس •
 یندنام دای ھب •
 دیدجت لباق •
 )؟تسا وگباوج ودنک یم راک ایآ( یدربراک •

 
 :کیژتارتسا نیرمت .15

 دینک فشک دنوادخ تیرومام رد ار دوخ شقن  :4 دحاو )ITSM( اسیلک تشاک/یانب شبنج ساسا زا لصاح جیاتن ساسا رب •

 نایم رد ددعتم یاھاسیلک یزاسانب رد یشقن امش ھک دینک یم رکف امش ایآ ،هدش جیسب/زیھجت یاسیلک کی یاھ یگژیو  و
 ؟ دیراد سرتسد لباقریغ موق کی

 
 

o ؟ دیراد ار عورش دصق ینامز ھچ 
 
 

• AIMS ار اسیلک یزاسانب شبنج ھک یراکمھ و تکراشم و یژتارتسا کی ناد ھعسوت رد ار رامش ھک  دوب دھاوخ رختفم 
  .داد میھاوخ ھئارا هرواشم دیراد مزال دنیارف نیا رد ھک ییاھمدق رد امش ھب ام .دنک یراکمھ تشاد دھاوخ لابند ھب

 .AIMS- www.aims.org نارواشم اب سامت یارب •
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 یراکمھ و تکراشم قیرط زا )یراکمھ ھکبش( گنیکرو تن :7 دحاو

 
 :7 دحاو فادھا .1

 گنیکرو تن قیرط زا رگیدکی اب یراکمھ و ادخ اب یراکمھ تیمھا ندرک کرد •
 دھاوخ صاخ)UPG( سرتسد لباقریغ موق کی ریشبت رب زکرمتم ھک یھورگ تیلاعف و یراکمھ داجیا یگنوگچ فشک •

 .دوب

 
 )یراکمھ ھکبش( گنیکرو تن .2

 ...  دروآ یم راب ھب هرمث ھک ملاس طباور داجیا •

 1:22 بوقعی •
صخشکی ندرک دنلب- یشیامن لاثم •  دراد ماوقا نایم رد یھورگ راک تیمھا ھب هراشا ھک هورگ لک فرط زا  

 
 24:14 یتم -کرتشم فدھ .3

 طباور •
 

 رثوم تکراشم/یراکمھ کی یارب سدقم باتک لصا ٧  .4
 1:9 سوتیت  ؛25-22 ;16-4:14  نایسسفا  – دنشاب ھتشاد قفاوت یقالخا راتفر و دیاقع رد دیاب ناراکمھ •

 
 17:2 انحوی  ;24:14 یتم – دنراذگ کارتشا ھب ار کرتشم فدھ کی دیاب •

 
 11-12:9 نایمور   -دنشاب ھتشاد رگیدمھ اب تاواسم و یربارب درکیور دیاب •

 
 3 :6-10 نایتنرق لوا ;5:21 نایسسفا – دننک عانتما رگیدکی رب طلست زا دیاب •

 
 8 :19-20 نایتنرق 2 - دنشاب رگیدمھ یوگباوج و دامتعا دروم دیاب •

 
 12-1:11 نایکینولاست  مود ;5:25 نایکینولاست 1 -دننک اعد رگید کی یارب دیاب •

 
 لوادتم و ھناقداص طابترا ھب زاین •
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 دنشابن یلمع )UPG( سرتسد لباق ریغ ماوقا ھمھ رد تسا نکمم هدنزاس رصانع مامت – یراکمھ و تکراشم مھم رصانع .5

 تیامح و تعفادم •
 اھاسیلک •
 ناغلبم/اھرنوسیم •
   یرنویسیم هدننک لاسرا نامزاس •
 نویسیم زا ینابیتشپ نامزاس •
 !دنک تیادھ ھسورپ نیا رد ار رامش ھک دیھدب ار هزاجا نیا AIMS ھب •

 یراکمھ و تکراشم لیکشت .6
 :فیرعت •

 
 :فدھ •

 
 : گنیکرو تن .7

 یموب/یلحم •
  

 دھدیم قفو ار دوخ رظن دم موق گنھرف اب •
 

 .دھدیم تقباطم ار دوخ نالوسر لامعا اب •
 
 

 :کیژتارتسا نیرمت .8

 لامعا هزوح راھچ رھریشبت رد دنناوت یم و هداد ناشن میظع تیرومام ھب ار دوخ ھقالع اسیلک رد ھک یدارفا ییاساناش •
 .دننک تدعاسم 1:8 نالوسر

 

 

 رد ار امش ھناتسودرشب یاھ تیلاعف ای و ییاھ نامزاس عون ھچ ،عناوم رب ھبلغ یارب ار دوخ یاھ لح هار ساسا رب •
 ؟ درک دنھاوخ کمک حیسم یسیع هدژم مالعا یارب دارفا نیا ھب یسرتسد
o دنناوت یم هوقلاب روط ھب ھک دنراد دوجو امش ھقطنم رد ھک یرگید عبانم و اھ نامزاس ، دارفا زا تسیل کی داجیا 

 .دننک کمک لبق نیرمت رد هدش ییاسانش عناوم رب ھبلغ رد ار امش
 
 
 

o یسیع هدژم شرتسگ رد ھک دیھد لیکشت دیاب/دیناوت یم )دوخ یاسیلک ای و( امش ییاھ نامزاس ای/و دارفا عون ھچ 

 ؟دننک تدعاسم هدنیآ رد سرتسد لباقریغ ماوقا نایم رد حیسم
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 ناگدنتسرف و ا8رنویس3م1نالوسر :8 دحاو

 
 :8 دحاو فادھا .1

  .درک دنھاوخ ارجا میظع تیرومام رد یلاعف شقن نایحیسم  ھمھ ھک دیبایرد •
 دوخ یاھاسیلک رد ھک یناسک( "ناگدنتسرف" و )اھرنویسیم( نالوسر ریثکت یارب یلحم یاھاسیلک قیوشت و یزاسدنمناوت •

 )دننکیم کمک اھرنویسیم ھب و هدنام یقاب

 
 حیسم یسیع تاروتسد زا لاکیدار تعاطا .2

 1:8 نالوسر لامعا ;18:18-20 یتم •

 
 ؟ دنتسھ اھاجک ام فادھا .3

 )میلشروا( ناسکی گنھرف •

 )ھیدوھی( ھباشم یاھ گنھرف •

 )هرماس( میرادن تسود ھک ییاھگنھرف ای و تسدرود یاھ گنھرف •

 )نیمز طاقن نیرترود( توافتم الماک--سرتسد لباق ریغ ماوقا •

 
 :دنک دیلوت ار میظع تیرومام ھبنج ود رھ دیاب اسیلک .4

  اھرنوسیم/نالوسر •
  

 ناگدنتسرف •
 

 میت کی نانکیزاب – ناگدنتسرف و اھرنویسیم/نالوسر .5

•  
 

 اھرنویسیم/نالوسر .6
 ...  ھک دیشاب یدارفا لابند ھب •

 ...  ھک دیشاب یدارفا لابند ھب •

 
 نالوسر/اھرنویسیم فلتخم عاونا .7

 یتنس •
  

 تدم هاتوک •
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 زاس ھمیخ •
 

 ینوکسم ریغ •

  

 وجشناد و لغاشOیا ھفرح •

 !تسین تسرد مادک  چیھ --اھرنویسیم دروم رد ھناسفا شش .8

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 

 یلحم یاسیلک رد یزاس هدامآ .9
 توعد و ناوخارف •
 یونعم و یناحور •
 تیصخش •
 ھنادنمدرخ •
 یعامتجا •

 
 

  ناگدنتسرف .10
 10:15 نایمور •

 
 
 

 ناگدنتسرف عاونا .11
 اعد و تعافش •
 یلام تیامح •
 یلمع یاھ کمک •
 ندرک ینابیتشپ و قیوشت •

 
 

 اعد و تعافش .12
 5 :9-8 ھفشاکم  ;9:36-38 یتم ؛6:18 نایسسفا •
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 ؟ دیتسھ هدنتسرف کی ای رنویسیم/لوسر کی امش ایآ .13

 
 
 
 

 :کیژتارتسا نیرمت .14

 ؟ دینکیم هدایپ ار کیژتارتسا تیرومام ساسا ھنوگچ و هدرک تدعاسم رضاح لاح رد ار یسک ھچ )دوخ اسیلک ای و( امش •

 
 
 
 

 ار   ناگدنتسرف و اھرنویسیم رتھب هویش ھب ات هدرک کمک ار دوخ ناراکمھ و یتکراشم ھکبش/کرو تن دیناوت یم ھنوگچ •
 ؟دنھد رارق ریثات تحت

 
 
 

 ؟دنک یراکمھ رنویسیم/لوسر ناونع ھب دناوتیم ار یسک ھچ )دوخ اسیلک ای( امش •

 
 
 

 لیمکت ار دینک فشک میظع تیرومام رد ار دوخ شقن  نیرمت امش ، 4 دحاو ، )ITSM( اسیلک تشاک/انب شبنچ ساسا رد •
 ?دیراد ار ندرک لاسرا/نداتسرف  ای و ,دوب رنویسeم:نتفر  ,ندرک اعد هرھب/ھیدھ رضاح لاح رد امش ایآ .دیدرک

 

 

 

 و ایادھ دیناوت یم امش هویش 3 ھب نآ رد ھک دینک ھیھت ار تسیل کی .دیراذگب مھ یور ار دوخ راکفا ھک تسا نآ تقو •

 ،دیراد رظن رد ھک ی هویش رھ یارب ؟ دینک هدافتسا نیمز طاقن نیرترود ریشبت رد تکراشم رد ار دوخ یاھ یدنم هرھب
  .دیھد رارق ار عورش خیرات کی

 :عورش خیرات  .1 

 :عورش خیرات  .2 

 :عورش خیرات    .3 
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 نامیا قیرط زا یلام شششخب  :9 دحاو

  دنوادخ ضیف قیرطزا هدش قیوشت یلام کمک :طبترم هژاو

 :9 دحاو فادھا .1
 ریشبت روظنم ھب و دوخ یلحم یاسیلک رد یلام یاھ کمک دیلوت و داجیا یارب یا ھمانرب دیناوتیم ھنوگچ ھک دیھد حیضوت •

 .دیھد ھئارا )UPG(سرتسد لباقریغ ماوقا
 نامیا قیرط زا نویسیم یارب یلام کمک لصا 7 ندرک ارجا و ندرک کرد •

 

 :یلام کمک/ششخب .2

•  
•  

 
 8:7  نایتنرق 2 ;8 :1-3  نایتنرق 2  رد هدش ھئارا لوصا  – نامیا قیرط زا یلام ششخب .3

 
 :تسا ... نامیا قیرط زا یلام ششخب •

o  
 

 :تسین ... نامیا قیرط زا یلام ششخب •

o  
 

 دنشکیم شلاچ ھب ار ام یلام یاھ ششخب – 1 لصا •

o 2 8:7 نایتنرق مود ؛8 :1-3 نایتنرق.   
 

 دنکیم دیئات ار ام یدھعت ھطبار– 2 لصا •

o تورث و یلام عبانم دیلوت ییاناوت-- 8:18 ھینثت 

 
   میوشیم دنوادخ نامیپ و دھعت طبار ھب لیدبت ھب ام-3 لصا •

o 49:8 ایعشا 
 

 دریگیم تاشن ھطبار زا– 4 لصا •

o 18-22:17 شیادیپ 
 

 دشاب ھنادنمتواخس دیاب  ام Xام یاW ششخS – 5 لصا •
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o 9:6 نایتنرق مود 
 

 دشاب یصخش دیاب ام یلام یاھ ششخب-6 لصا •

o 9:7 نایتنرق مود 
 

 دننکیم دازآ ار دنوادخ یاھتمعن ام یلام یاھ ششخب-7 لصا •

o 9:8 نایتنرق مود 
 

 دھعت داجیا •
o ؟ دیھدیم ھئارا ر دوخ یاھ ششخب /کی هد امش ھنوگچ 
o ؟ تسیچ امش دھعت 
o 38 ھحفص ، 2-8 ھمیمض ھب  دینک عوجر( دینک اعد نامیا قیرط زا یلام ششخب تراک یور رب(. 

 

 :کیژتارتسا نYZمت .4

 ؟ دینک هدایپ میظع تیرومام ھعسوت روظنم ھب و یلام ھنیمز رد ار یرتشیب نامیا دیاب ھک دیراد ار نیا ساسحا امش ایآ •

 .دینک عورش ناتدوخ زا  .دینک لماک ار دوخ نامیا قیرط زا یلام ششخب یصخش تراک •

o رد امش نداد رارق وگخساپ  یارب )هریغ و ، ناتسود ، شیشک ، هداوناخ یاضعا ، رسمھ( رفن دنچ ای ود 

 نایم رد  AIMS اب ار دوخ تداھش دیناوتیم یتح امش-دھعت نیا ققحت یارب - هدرک ییاسانش دوخ تادھعت

  .دیراذگب
 

 
faith promise giving card

By faith, I commit to give $_______________ this year.  My Faith Promise 
commitment is my offering given by faith, above my tithe, to support worldwide 
missions. 

I understand that this Faith Promise is a covenant between God and me.  I will 
give this amount through the ministry to which I am accountable.  I understand 
that no one will contact me to request my Faith Promise commitment. 

Name _______________________________________________  Date  __________________________

pledge amount 
 

_____________

With the lord’s help, i will fulfill 
this monthly commitment: 
 

        __________  monthly 
    __________  yearly

faith promise giving card
By faith, I commit to give $_______________ this year.  My Faith Promise 
commitment is my offering given by faith, above my tithe, to support worldwide 
missions. 

I understand that this Faith Promise is a covenant between God and me.  I will 
give this amount through the ministry to which I am accountable.  I understand 
that no one will contact me to request my Faith Promise commitment. 

Name _______________________________________________  Date  __________________________

pledge amount 
 

_____________

With the lord’s help, i will fulfill 
this monthly commitment: 
 

        __________  monthly 

    __________  yearly

faith promise giving card
By faith, I commit to give $_______________ this year.  My Faith Promise 
commitment is my offering given by faith, above my tithe, to support worldwide 
missions. 

I understand that this Faith Promise is a covenant between God and me.  I will 
give this amount through the ministry to which I am accountable.  I understand 
that no one will contact me to request my Faith Promise commitment. 

Name _______________________________________________  Date  __________________________

pledge amount 
 
_____________

With the lord’s help, i will fulfill 
this monthly commitment: 
 

        __________  monthly 
    __________  yearly
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 )ITSM( کیژترتسا تیرومام ساسا ھمدقم هرود یریگ ھجیتن

 دھاوخ امش یارب عورش ھطقن طقف نیا اما--  دیدرک لیمکت ار یساسا هرود--  کیژتارتسا تیرومام ھمدقم امش --کیربت .1

 !دوب

 
 تیاس بو قیرط زا و AIMS رتفد اب ریز لحارم یارجا رد ھک مینک یم ھیصوت امش ھب :امش یارب یدعب لحارم .2

)www.aims.org( دیریگب سامت : 

 
 .یتمدخ تکراشم ، یلام تیامح ، اعد و تعافش– AIMS اب   یراکمھ •

 
 روط ھب و میظع تیرومام رد رثوم تیلاعف تھج رد هرواشم تفایرد روظنم ھب-- AIMS رواشم کی اب سامت •

  یژتارتسا
 

  ام تیاس بو ھب ای دیریگب سامت  AIMS یاضعا زا یکی اب- دینک یتسرپرس ار )UPG( سرتسد لباقریغ موق کی •

www.aims.org دینک ھعجارم. 

 
 .کیژتارتسا تیرومام رد  تیلاعف و تکرش  یارب شلاچ لوبق •

 
  بلطواد ای و راکمھ یتمدخ نامزاس ،رایشزومآ ،یلحم مداخ ،coordinator( AIMS( هدننک گنھامھ کی ھب ندش لیدبت •

 بذج اھتیلاعف نیا از یکی تمس ھب یونعم و یناحور ی هویش ھب ای و ،دیراد ھبرجت اب ، دیا هدش هدناوخارف امش رگا-

 .دیریگب سامت AIMS یزکرم رتفد داب  -- دیوشیم

 
 :متسھ امش تارظن ناھاوخ و دنمزاین ام  ؟درک دیھاوخ کمک نامتمدخ دوبھب رد ار ام امش ایآ .3

 
  ھحفص(  داد دیھاوخ ھئارا ام ھب و هدرک رپ ار زومآ شناد یلک حرط رخآ ھحفص  رد  یمیلعت سنارفنک  تارظن مرف امش ایآ •

 ؟)35
 

 فذح ای و ھفاضا میناوتیم ار یتاکن ھچ ، صاخ روط ھب--میریگب رظن رد میناوتیم میلعت نیا دوبھب یارب ار یتاکن ھچ •
 ؟دوب دھاوخ امش یاھزاین نیمات ھب رداق رتھب ھک مینک
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 فیرعت هژاو
 ات اقیرفآ برغ لحاوس زا و ، اوتسا طخ یلامش 40 ھجرد ات لامش 10 ھجرد زا ھک یضرف طخ کی  10/40 هرجنپ 1

 .دراد ھمادا نپاژ قرش لحاوس
 .دیھد تکرب دوخ تیرومام و مان رد ار اھنآ و نتشاذگ یسک یور تسد یربع-کراب 

 اسیلک

 ییامھدرگ کی رد ھک دوخ هدنھد تاجن و دنوادخ ناونع ھب حیسم یسیع ھب دھعتم ،نارادنامیا زا یھورگ
  ،هوالع ھب .دنتسھ رضاح تیرومام/تراشب و یزاسدرگاش ، ترشاعم ، تدابعروظنم ھب موادم و مظنم
 :دوب دھاوخ ریز یاھ یگژیو یاراد اسیلک کی
 .تسھ اراد ار 1:8 نالوسر لامعا راتخاس •
 ھناتسودرشب و عماج تمادخ •
  .دنکیم یوریپ دیدج دھع موسر زا هدمع روط ھب •
 .13-4:11 نایسسفا زا ھتفرگرب ھناگ جنپ تامدخ •

 اسیلک هدننک تشاک/زاسانب
 رد ار اسیلک یزاسانب شبنج کی ھک دراد ار نیا ھیدھ و هرھب و هدش هدناوخ ادخ فرظ زا ھک یربھر
 .دنک عورش )ایند طاقن نیرترود ای و ,هرماس( کیژتارتسا  ھقطنم  کی

 اسیلک تشاک/انب

 تسا نیا زادنا مشچ .دنکیم انب هزات یاھاسیلک و هدوب ریذپ ریثکت و یماح دوخ ھک اسیلک تشاک/انب عورش
 نیا  .تشاد دھاوخ ھمادا مراھچ لسن ات ھک هدوب ریثکت دوخ و ربھر دوخ ، یماح دوخ اسیلک رھ ھک
 کی ریز" ای و ، راک و بسک کی ، یصوصخ ھناخ ، هاگشورف ، نامتخاس کی رد دناوت یم اھاسیلک
 .درک دھاوخ قرف هدحتم تالایا رد اسیلک یانب کیسالک لدم  اب لدم نیا .دنوش لیکشت "تخرد

 اسیلک تشاک/یزاسانب شبنج
 ,هدرک یلام تیامح دوخ زا ،هدوب دوخ ریثکت ھب رداق لوادتم روط ھب ھک اسیلک یزاسانب تکرح و شبنج
 ..دنک انب دوخ ھیحان و ھقطنم رد یدودعم یاھاسیلک ات ،هدرک یھدنامزاس ار دوخ

 نایاپ ھطقن
 ییاسیلک شبنج کی رگا دوش لیمکت دناوتیم )اھ تلم ھمھ نایم رد یزاسدرگاش( اسیلک تیرومام ھفیظو
 تیرومام لیمکت( .دنک راک ھب زاغآ تسھ یریگ هزادنا لباق ھک سرتسد لباق ریغ ماوقا نایم رد یلحم
 .)میظع

 گن2رف دنچ ه, هتس'او( یگنھرف -نیب
 )فلتخم

 راتفر و ، یشرگن، یشزرا ، یتدیقع متسیس ، ینیب ناھج یاراد ھک فلتخم ماوقا و مدرم ھب تمدخ
 طاقن نیرترود و هرماس ، 1:8 ل نالوسر لامعا رد حالطصا نیا .تسا سدقم باتک لوسر و یلامتحا

 .دریگیم ربرد ار نیمز

Ethne-یموق روط ھب اما ،دنشاب توافتم ییایفارغج تیعقوم ای هزادنا یاراد تسا نکمم ھک مدرم زا یھورگ ینانوی ، 
 .دنتسھ ھباشتم ینابز و یگنھرف ، یعامتجا

 .دوخ یاسیلک رد دارفا ندرک ایحا و ندرک لیدبت Evangelism (E0)  تراشب

 )میلشروا( .دوخ ییایفارغج ھقطنم ای و گنھرف نایم رد تمدخ Evangelism (E1)  تراشب

 Evangelism (E2)  تراشب
 ھیبش رایسب اھنآ یناھج هاگدید و ، تسا ام دوخ ھب ھیبش رایسب ھک یگنھرف نایم رد یگنھرف-نیب تمدخ
 )هرماس( .تسا ام دوخ ھب

 Evangelism (E3)  تراشب
 اب توافتم الماک ھنیمز کی دراو و دوشیم لماش ار یھجوت لباق یگنھرف یاھ توافت ھک یتراشب تمدخ
 )نیمز طاقن نیرترود( .دوشیم توافتم الماک ینیب ناھج

  ریثکت و دشر
 
 

 نیا – دشاب 30 ,5 ,3 اب ربارب دناوت یم 1 هوالع ھب 1  ھک  یضایر نیناوق یاروام  ،دشر و ریثکت
  .دوشیم ریثکت ھک تسا یلوصحم نابیتشپ ھک دراد یتردق ھب یگتسب

Glossa-نابز ینانوی 

 .کاخ زا یعیبط روط ھب هدش هدییاز ;یموب ;روشک ای صاخ ھقطنم کی ھب صتخم تاصخشم رد طبترم یموب/یلحم

 میلشروا
 

 

 یاھیگژیو زا ام لثم تسرد ھک تسا یمدرم ینعم ھب ، ھنیمز نیا رد  .ناسکی  گنھرف زا یموق و مدرم
 .ام "رھش" ای "ھلحم"  .دنتسھ رادروخرب ینابز ، یگنھرف ، یعامتجا

 ھمان نیئآ و هژاو
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 فیرعت طیارش

 ھیدوھی

 ھک تسا یموق و مدرم ینعم نیا ھب ، ھنیمز نیا رد   .ھباشم رایسب اما توافتم گنھرف کی زا مدرم

 ار دوخ اھنآ-دنشاب ھتشاد ار دوخ تیوھ ھک دنتسھ توافتم یفاک هزادنا ھب اما ، دنتسھ ام ھب ھیبش رایسب

 .دنناد یم ادج ای و توافتم

 یماظن ھنیمز رد مھ و یزرواشک ھنیمز رد مھ ، ندرک میلست و ندروآ رد وناز ھب یربع-شباک

 مدرم ینانوی-سوئال

 ندرک زیربل و ندرک رپ یربع-الم(

 )Mission( تیرومام
 نیرترود ھب و ، هرماس ، ھیدوھی ، میلشروا رد دوخ توکلم شرتسگ ای و انب رد ادخ یراگتسر تیلاعف
 .تسا ناھج طاقن

 فلتخم یاھگنھرف نایم رد  ادخ تیرومام  ندرک یلمع )Missions( اھ تیرومام

 )رنویسیم( رّشبم
 دراو ادخ تیرومام ماجنا یارب ھک یسک--دراد تیلاعف فلتخم یاھ گنھرف نایم رد ھک لیجنا مداخ

 .دوشیم  یرگید گنھرف

 نیوسیم  هدننک جیسب/هدننکزیھجت
 تسا هدش هدناوخ ارف لاح نیع رد و ،تسا هدش هداد میلعت ای و ھتشاد ھبرجت نویسیم تیلاعف رد ھک یدرف
 و اسیلک یزاسانب ،سرتسد لباق ریغ ماوقا ریشبت ھنیمز رد ار اھرنویسیم و ،نارشبم ،یلحم ناشیشک ات

  .دنک ینابیتشپ و یزاس هدامآ ،میلعت یزاسدرگاش

 نویسیم جیسب/زیھجت
 اسیلک یزاسانب شبنج داجیا روظنم ھب ینویسیم یاھ لیسناتپ و اسیلک یزاسدنمناوت و ، زیھجت ، شزومآ
 تیرومام لیمکت رد ندش ریگرد – )UPG(راوجمھ سرتسد لباقریغ ماوقا و دوخ ھعماج نایم رد
 .میظع

 جیسب/زیھجت
 ھئارا ;راک کی ماجنا ای و لیمکت یارب زاین دروم لنسرپ و عبانم ناد کرادت ;گنج یارب ندش هدامآ

 مدقم طخ ھب لاسرا یارب یفاک عبانم دنش اراد یارب یکیتسجل تاکرادت

 )Mono - Cultural( یگنھرف کت
 ندش ماغدا یارب —دنتسھ ھباشم نابز و ، گنھرف ، دوخ ھعماج کی زا ھک یدارفا--ھیدوھی و میلشروا

 دنھدیم قیبطت ار دروخ
 .دندمآ دیدپ 11 شیادیپ رد ادخ تساوخ زا دعب ھک فلتخم  ماوقا اھتلم
 نداد هویم ،ندروآ رمث ھب یربع-اراپ

 یموق  فلتخم یاھ ھنیمز رد ھک دنراذگیم کارتشا ھب کرتشم ثاریم و خیرات کی ھک مدرم زا یھورگ مدرم زا یھورگ /موق
 .دشابیم یگنھرف و ینابز ،

 مدرم زا یا ھلیبق ینانوی-ھلیف

  ندش راد رمث رد ریثکت یربع-ابار

 ندرک ینارمکح یربع-ادار

 هرماس
 ، دیدج دھع رد  .یموق و ینابز ، یعامتجا یئزج  تاھابش یاراد اما توافتم گنھرف کی اب مدرم

 .دندوب ینانوی ھمین و یدوھی ھمین اھ یرماس

 عبانم و یژرنا رثوم ریثکتروظنم ھب – رگیدکی تیوقت روظنم ھب و رگیدکی اب  یراکمھ و تکراشم )Synergize( تکراشم

 یزاسدرگاش و ریشبت ار دوخ مدرم ات دنتسین دوخ نایم رد یلاعف یاسیلک عون چیھ یاراد ھک یماوقا )UPG( سرتسد لباق ریغ ماوقا
 .دنرادن حیسم یسیع هدژم ندینش روظنم ھب یعقاو یسرتسد چیھ و ،دننک
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  یھاوخرظن مرف
 

 )دیسیونب ھحفص تشپ رد ار دوخ یفاضا تارظن دیناوتیم( :دیھد خساپ ریز لاوس راھچ ھب افطل
 

 ؟نم یارب یمیلعت سنارفنک نیا تمسق نیرتراذگریثأت .1
 

 

 ؟ دوب ھنوگچ  توآ کیرب/یھورگ تیلاعف  رد امش ھبرجت .2
 
 

 ؟ میھد شیازفا ار یمیلعت سنارفنک نیا یشخبرثا ات میھد ماجنا میناوت یم یتارییغت ھچ .3
 

 
 ؟درب دیھاوخ راک ھب یمیلعت هرود نیا ندرک یلمع یارب ار ھلصافالب و ینآ لحارم ھچ .4

 
 

  :دینک جرد ریز تاحورشم ھب ھجوت اب و 4 ات 1 سایقم رد ریز تاراھظا ھب ار دوخ خساپ افطل
 )تاراظتنا زا رتارف( ییانثتسا = 1

 )درک هدروآرب ار تاراظتنا( شخب تیاضر 2

 )تسھ دوبھب یارب یفاک یاج اما تاراظتنا رثکا ندرک هدروآرب( طسوتم = 3

 )تاراظتنا دح ریز ، شخبتیاضر ان( فیعض = 4

 

 _ _ سنارفنک نیا یارب هدافتسا دروم ناکم

 

 _ _ یشزومآ تاوزج

 

 _ _ یشزومآ یاوتحم

 

 _ _ ناگدنھد میلعت سیردت هویش و تابتاکم
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