


91/ 8/    :تاریخگلچیي ّفتِ چْار :ًٍام خاًَادگیًام
دتستاى دختراًِ ی هعرفت

تِ ًام خذا

.سپس تِ  اًذازُ ی لثِ ّای ّر ضکل در جای خالی چَب خط تکص .فرزًذم ،گَضِ ّای ضکل ّای زیر را پررًگ کي 

. عسیسم،تِ اًذازُ ی تعذاد اًگطتاى ّر دٍ دست ضکل تکص 

.گلن،تا تَجِ تِ ضکل ّا درخاًِ ی سوت چپ یکی قثل ٍدر خاًِ ی سوت راست یکی تعذ از ضکل ّای کطیذُ ضذُ را تکص

هْرتاًن،اًگطتاى یک دستت را تاز کي آًقذراز اًگطتاى دستت تثٌذتا تِ اًذازُ ی ضکل ّا از اًگطتاًت تاقی تواًذ،حاال تِ اًذازُ ی 
.اًگطتاًی کِ تستِ ای چَب خط تکص

.خط تکص( آ ا )دلثٌذم ،تاتَجِ تِ ًام ّرتصَیر، دٍرضکل هٌاسة 

آ   اآ   اآ   اآ   ا
.ًازًیٌن،کاهل کي

راى.......کتاًِ...پرٍستٌی...ََّ...
.دخترم ،ًام تصاٍیر را تٌَیس

................... ...............



. آخر را سثسکي( ب ) غیرآخرراقرهس ٍ( تـ ) غیر اٍل را زرد، ( ا ) اٍل را آتی ، ( آ ) دلثٌذم،در ًَضتِ ی زیر 

.مه يديستاوم ازکتاب خًب يآسماوی خدا یک سًرٌ یادگرفتٍ ایم
تً آن قدر بسرگ يمُربان َستی کٍ خًدت بٍ تىُایی! خدای یکتا يیگاوٍ 

مه می داوم .َمٍ ی مًجًدات را آفریدٌ ای ي بٍ َمٍ ی آن َا تًجٍ داری 
. کٍ جس تً َیچ خدای دیگری ویست يتً یکتا يبی ماوىد َستی

تِ ًظرضوا کذام هاضیي آشیرهی کطیذ؟.خذایا ّوِ ی تیواراى را ضفاتذُ :هادرش گفت.سارا کٌار پٌجرُ ایستادُ تَد،صذای آشیری ضٌیذ
.دٍر آى هاضیي خط تستِ تکص

.تٌَیسّر کلوِ را جذا جذا صذاّای 

تاتاآب

. گلن ترای استفادُ از ایي ٍسیلِ از کذام اًذام ّا کوک هی گیری؟تا استفادُ از خط کص تِ ّن ٍصل کي

.دخترم ،دٍرکارّایی کِ ترای سالهتی تذى الزم است خط تستِ تکص

.دخترم ،ازتسرگترّا خَاّص کي کِ چیستاى راترایت تخَاًٌذٍ ضوا جَاب را تگَ تا آى ّا ترایت تٌَیسٌذ 

سَرُ ای از قرآًن 
!تَجس سی ،تچِ ّا

اخالظ ًام دیگِ ی هٌِ 
!گل ّای خَب ٍزیثا

کَچک تریي چْار قلن 
خًَذُ هیطن تَی ًواز

هی گن خذاّویطِ 
تسرگِ ٍتی ًیاز

تٌْاخذاخالق 
دًیای خَب ٍزیثاست

حاال تگَ تذًٍن 
www.aftabemehrban.blogfa.comتِ اسن هي رسیذی؟


