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: عطایای روح القدس12درس   
: الف(ؾهايی که ظؼ ؼوؾ پًطیکاقت ؼوذ المعـ به ناگؽظاو ظاظه نع،آيها تىايایی ايدام چه کاؼهایی ؼا بعقت آوؼظيع؟32-2  

اقتفاظه کؽظيع؟ب( هؽظم اوؼنلین ظؼ آو ؾهاو چگىيه اؾ ایى هىَىع   

 

ای ؼوذ المعـ ظؼ لؽو اول ظاظه نع؟: الف( چؽا ػطای32-3  

 ب( آيها چه هعت بالی هايعيع؟

 

: هًظىؼ اؾ هعیه قطى گفتى به ؾبايها چیكت؟32-4  

 

: چه کكايی لابلیت ايتمال ػطایای ؼوذ المعـ به ظیگؽاو ؼا ظانتًع؟32-5  

 

يیؿ وخىظ ظاؼظ؟ : آیا هؼتمعیع که ػطایای ؼوذ المعـ  اهؽوؾه32-6  

 

(24: چه چیؿ اؾ همه ػطایا ههمتؽ اقت؟)اول لؽيتیاو باب 32-7  

 

: ضعاويع اهؽوؾه چگىيه با ؼوزم ػمل هی کًع؟با بله یا ضیؽ خىاب ظهیع32-8  

 الف( ضعا به ظػاهای ایمايعاؼاو پاقص هی ظهع

 ب( ضعا به ايكايها لعؼت ايدام هؼدؿات ؼا هی ظهع

ه هی ظاؼظج( ضعا ضلمتم ؼا ؾيعه يگا  

 ظ( ضعا اتفالات ظيیا ؼا کًتؽل هی کًع

 ه( ايكايها به ؾبايهای هطتلف قطى هی گىیًع

: ها اهؽوؾه بؽای ؼاهًمایی ضىظ چه چیؿی ظؼ اضتیاؼ ظاؼین که هكیسیاو اولیه اؾ آو هسؽوم بىظيع؟ 32-9  

 

: گًاه و عواقب آو)قسمت اول(11درس   
: آظم چگىيه قاضته نع؟33-2  

زىا ؼا هدبىؼ به ضىؼظو هیىه همًىػه کؽظ؟ : آیا هاؼ33-3  

آيها هی تىايكتًع به فؽاهیى ضعا گىل ظهًع و یا اؾ آو قؽپیچی کًًع. -: آظم و ػیكی يیؿ همايًع ها لعؼت ايتطاب ظانتًع33-4  

 الف( چؽا آظم قؽپیچی کؽظ؟

 ب( چؽا هكیر اطاػت کؽظ؟
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:  هداؾات آظم به ظلیل قؽپیچی اؾ ضعا چه بىظ؟33-5  

 

: هًظىؼ کتاب همعـ اؾ گًاه چیكت؟33-6  

 

: اؾ گًاهايی که همکى اقت ایمايعاؼاو بؽای اؼتکاب آو وقىقه نىيع چًع هثال بؿيیع؟33-7  

 

: کلمه ؼوذ به چه هؼًاقت؟33-8  

 

: گًاه و عواقب آو )قسمت دوم(12درس   
: چؽا همه هؽظاو و ؾياو هی هیؽيع؟34-2  

 

ی او ضىاهع افتاظ؟: ولتی کكی هی هیؽظ چه اتفالی بؽا34-3  

 

: آیا ؾيعگی پف اؾ هؽگ وخىظ ظاؼظ؟اگؽ هىافمیع پاقص ظهیع:34-4  

 الف: ظؼ کدا ضىاهع بىظ؟

 ب: چه ؾهايی ضىاهع بىظ؟

 ج( چگىيه هی تىايین ظؼ آو قهین بانین؟

 

چیكت؟: کلمه خهًن گاهی به هؼًای خهًا تؽخمه نعه اقت و گاهی هؼايی هطتلفی ظاؼظ . هؼًای ظیگؽ آو 34-5  

 

(42آیه  3هی گىیع که هكیر ظؼ خهًن بىظ. هًظىؼ چیكت؟)اػمال باب  کتاب همعـ :34-6  

 

: الف( چؽا ظؼ واظی زًىم ظؼ ؾهاو هكیر همیهه آتم قىؾاو بىظ؟34-7  

 ب(  هكیر اؾ آو بؽای يمایم چه چیؿی اقتفاظه کؽظ؟

 ج( آیا آتهی بؽای ػػاب نؽاؼت پف اؾ هؽگ وخىظ ظاؼظ؟

 

هؽگ هكیر بؽای ها ههن اقت؟: چؽا 34-8  

: هؽگ هكیر چه تأثیؽی بؽ نیىه ؾيعگی ها ظاؼظ؟34-9  
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: توسط فیض يجات هی یابین 13درس   
: تىَیر ظهیع که چگىيه هی تىايین اؾ گًاه و هؽگ همیهگی يدات یابین ؟35-2  

: به ؾباو ضىظ تىَیر ظهیع که هًظىؼ کتاب همعـ اؾ کلمه فیٍ چیكت؟35-3  

ؽ هی کًیعکه اگؽ فیٍ ضعا ؼا بپػیؽیع هی تىايیع بعوو بطهیعه نعو ؾيعگی کؽظه به ايكايها ظؼوؽ بگىییع و یا اؾ همه هتًفؽ بانیع؟: آیا فک35-4  

: آیا هی تىايین يدات ؼا ظؼیافت کًین ؟35-5  

: بؽای ایماو ظانتى بایع چه کاؼ کًین؟35-6  

اهین ؼا به ظلیل اػمالم و یا به ظلیل ایمايم همعـ نمؽظ؟ؼا بطىايیع. آیا ضعا ابؽ 6تا  2آیات  5: ؼوهیاو با 35-7  

 

: برخاستى از هردگاو  14درس   
: ظؼقتؽیى ؼاه تىيیف ایمايعاؼايی که هؽظه ايع چیكت؟با بله و یا ضیؽ خىاب ظهیع:36-2  

 الف: او فىت کؽظه اقت

آقماو ؼفته اقت او به ب:  

 ج( او ضىابیعه اقت

 

ظؼ هىؼظ هؽظگاو به ها چه هی گىیع؟ 21 و 9و 6آیات  :: خاهؼه باب 36-3  

: هًطىؼ اؾ ؼقتاضیؿ چكیت؟36-4  

: الف( با ظلیل ثابت کًیع که هكیر پف اؾ بؽضاقتًم اؾ هؽظگاو ؼوذ يبىظ36-5  

 ب( آیا ایمايعاؼاو پف اؾ ؼقتاضیؿ خكن ضىاهًع ظانت؟

هؽین پف اؾ ظیعو هكیر چه گفت؟ 22ظؼ یىزًا باب : الف(36-6  

ظؼ هىؼظ ؼقتاضیؿ چه گفت؟ 35ب( هؽتا ظؼ آیه   

 ج( تفاوت بیى ایلؼاغؼ و هكیر ؾهايی که اؾ هؽگ بؽضاقتًع چه بىظ؟

ظؼ هىؼظ کاهى اػظن چه هی گىیع؟ 22و 21آیات  23ظ( یىزًا باب   

 

به نما کمک هی کًع( 23: ابؽاهین پف اؾ ؼقتاضیؿل واؼث چه قؽؾهیًی ضىاهع بىظ؟)ظؼـ 36-7  

ق هی افتع؟: ؼقتاضیؿ چه ؾهايی اتفا36-8  

یىزًا ظؼ هىؼظ هكائل ؾیؽ قطى هی گىیع؟ 6: کعام آیات ظؼ باب 36-9  

 الف( ضعا تمام لُاوت ها ؼا بؽ ػهعه پكؽ ضىظ گػانته اقت.

 ب( ؾهايی هی آیع که تمام کكايی که ظؼ لبؽ هكتًع يعای هكیر ؼا هی نًىيع.
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اؾ هؽگ گػنته به قمت ؾيعگی بؽوین.ج( اگؽ کالم هكیر ؼا بهًىین و به ضعا ایماو بیاوؼین هی تىايین   

 

: روز داوری 15درس   
: اتفالات ؾیؽ ؼا به تؽتیب بًىیكیع:37-2  

 ؼقتاضیؿ/باؾگهت هكیر/ ظاوؼی

ؼا بطىايیع 57تا  42آیات  36:  هتی باب 37-3  

هًظىؼ اؾ پكؽ ايكاو کیكت؟ 42ظؼ آیه الف(  

کمک هی کًع( :ب( پاظناهی او کدا ضىاهع بىظ؟)ظؼـ   

چه هی گىیع؟ 43ج( آیه   

(45ظ( پاظال ػعالت چیكت؟)آیه   

 ه( ایى هثل ظؼ هىؼظ اهمیت ظاظو به يیاؾهای ظیگؽاو اقت . بایع اؾ آو چه ظؼقی بگیؽین؟

 

: چه کكايی هؽظه بالی هی هايًع و لُاوت يمی نىيع؟37-4  

: آیا هًتظؽ هكتیع که ػیكی هكیر ؾهاو باؾگهتم نما ؼا يیؿ بؽای ظاوؼی بطىايع؟37-5  

: چؽا هكیر هی تىايع ظاوؼ بهتؽی يكبت به ظاوؼاو ايكايی بانع؟37-6  

: هداؾات کكايی که هكیر آياو ؼا يمی پػیؽظ چیكت؟37-7  

:اؾ هؽگ ػؿه چه هی آهىؾین؟37-8  

 

: زيدگی جاوداو16درس   
: فهؽقتی اؾ کكايی که تىقط ضعا وػعه هکايی بؽای پاظناهی ؼا ظؼیافت کؽظه ايعؼا بًىیكیع.38-2  

: آیا هىخىظات ؾیؽ فايی )گًاهکاؼ و هیؽایی (و یا خاوظايه) فًاياپػیؽ و بی گًاه ( هكتًع؟38-3  

 هىخىظات فايی و یا فًاياپػیؽ
 ضعا 
 هكیر ؾهايی که ؼوی ؾهیى ؾيعگی هی کؽظ)لبل اؾ هؽگم( 
 هكیر هن اکًىو 
 فؽنتگاو 
 ایمايعاؼاو هن اکًىو 
هًتطؽ ظاوؼی هكتًعافؽاظی که اؾ هؽگ بؽضیؿايعه نعه و    
 افؽاظی که ظؼ ظاوؼی به هًگام باؾگهت هكیر ػاظل نمؽظه هی نىيع  
 افؽاظی که ظؼ هؿاؼه کالم ؼا هی آهىؾيع 

    

: الف( افؽاظی که تىقط هكیر پػیؽفته نعه ايع ظؼ طىل هؿاؼ قال چه هی کًًع؟38-4  
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 ب( آیا لاظؼ به گًاه هكتًع؟

کًًع؟ج( آیا ظؼظ و ؼيح ؼا زف هی   

 

: هؼايی واژه های ؾیؽ چیكت؟38-5   

 الف(لعوـ

 ب( ؾيعگی خاوظاو

 ج( خكن ؼوزايی

: آیا هی ضىاهیع ظؼ پاظناهی ضعا زُىؼ ظانته بانیع؟چؽا؟38-6  

 

: فرشتگاو 17درس   
: کلمه فؽنتگاو به چه هؼًاقت؟39-2  

: آیا خمالت ؾیؽ ظؼ هىؼظ فؽنتگاو آقمايی ضعا يسیر هی بانع؟39-3  

هی تىايًع ظؼ ظؼگاه ضعا زُىؼ یابًع.آيها الف(  

 ب(بؼُی اؾ فؽنتگاو گًاه هی کًًع.

 پ(فؽنتگاو گاهی نبیه ايكايها هكتًع.

 چ(فؽنتگاو لاظؼ به قطى گفتى يمی بانًع.

 ج(فؽنتگاو گاهی همايًع ؼوذ تىيیف هی نىيع.

 ظ(فؽنتگاو يمی هیؽيع.

ها هی نىيع.ه(هی تىايین به فؽنتگاو اػتماظ کًین چىو هايغ گًاه کؽظو   

 ی(بؼُی اؾ فؽنتگاو اؾظواج هی کًًع.

آیا يسیر اقت که کلمه فؽنته گاهی به پیام آوؼ آقمايی ضعا و گاهی به پیام آوؼ ؾهیًی اناؼه ظاؼظ؟: 39-4  

: يهاو ظهیع که ظؼ کعام لكمت اؾ کتاب همعـ هی تىايین خمالت ؾیؽ ؼا بیابین ،همه خىاب ها ظؼ ظؼـ هىخىظ اقت:39-5  

ؽنته نبیه ايكاو بىظ.الف( ف  

 ب(فؽنته پیاهی ظاظ.

 پ(فؽنتگاو ؾیاظی وخىظ ظاؼيع.

 چ( فؽنتگاو هی تىايًع ايكايها ؼا يابىظ کًًع.

 ظ( فؽنته ای اؾ کكی زمایت کؽظ.

: فؽنتگاو هن اکًىو چه هی کًًع؟39-6  

: چؽا ضعا هكیر ؼا ايكاو ضلك کؽظ و يه همايًع فؽنته ها؟39-7  

ایمايعاؼاو نبیه فؽنتگاو هی نىيع؟: چه ؾهايی 39-8  
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 : دیو و شیطاو 18درس 
: هثالی اؾ کتاب يهاو ظهیع که ظیى ها بت بىظيع.2-:3  

ایًگىيه تىيیف يمی کًین. ظؼ هىؼظ ههکل آيها چه هی گىیین؟: ظؼ هتىو ؾیؽ هؽظم ظؼ خكن ضىظ ظیى ظاؼيع. با ظايم پؿنکی هعؼو ها ،بیماؼیها ؼا 3-:3  

45-43آیات  :الف(هتی باب   

34-33آیات  23ب(هتی باب   

32تا  25آیات  28ج( هتی باب   

 

: الف( آیا هؼتمعیع که ظیىها )ؼوذ پلیع(هىخىظات ياهؽئی هكتًع؟4-:3  

 ب(آیا هؼتمعیع که ظیىها لاظؼ به ایداظ بیماؼی هكتًع؟

: کلمه نیطاو به چه هؼًاقت؟5-:3  

: چؽا هكیر پطؽـ ؼا نیطاو ضىايع؟6-:3  

بؽ ایى باوؼيع که نیطاو فؽنته ؼايعه نعه اقت. يظؽ نما چكیت؟ : بؽضی7-:3  

: هثالی اؾ نیطاو ضىب اؾ کتاب همعـ بعهیع.8-:3  

چه چیؿی ؼا يهاو هی ظهع؟ 5و 4آیات  6: نیطاو ظؼ اػمال باب 9-:3  

: آیا نیطاو یک هىخىظ هاوؼا الطبیؼی نؽوؼ اقت؟:-:3  

: ؾهؽه )لىقیفؽ( چه کكی بىظ؟21-:3  

 

 ابلیس و گًاه: 23درس 
: ابلیف چیكت؟41-2  

: هكیر چگىيه اػمال ابلیف ؼا اؾ بیى بؽظ؟41-3  

ظؼ هىؼظ ها چه هی گىیع؟ :2ؼا بطىايیع. آیه  31-21آیات  26: هتی باب 41-4  

: کعام هتى اؾ کتاب همعـ يهاو هی ظهع که گًاه اؾ ظؼوو ها هی آیع؟41-5  

ه ها چه هی آهىؾظ؟ظؼ هىؼظ وقىقه ب 26و25آیات  2: یؼمىب باب 41-6  

: ؾهايی که هكیر ظؼ يسؽا وقىقه نع چه اتفالی افتاظ؟آیا هىخىظ هاوؼا الطبیؼی نؽوؼی وخىظ ظانت و یا تىقط اهیال ضىظل وقىقه نعه بىظ؟41-7  

: آیا هىخىظ نؽیؽی وخىظ ظاؼظ که با ضعا هطالفت کًع؟41-8  

ع که گىیی هىخىظ نؽوؼی اقت؟چؽا کتاب همعـ به گىيه ای ظؼ هىؼظ ابلیف قطى هی گىی: 41-9  

: تىبه به چه هؼًاقت؟:-41  

: ظؼ تىبه ها چه چیؿی بایع ياظلايه بانع؟41-21  

: چؽا ایمايعاؼاو بایع ظؼ ؾيعگی با گًاه بدًگًع؟41-22  
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: تعمید22درس   
: هتى کتاب همعـ که ظؼ هىؼظ کؽيیلیىـ اقت به ها چه هی آهىؾظ ؟42-2  

بایع به ظؼک کاهلی اؾ کالم بؽقع. ظؼگؽ به چه يیاؾ ظاؼظ؟: یک نطى لبل اؾ تؼمیع 42-3  

: با ظالیل تىَیر ظهیعکه چؽا پانیعو آب بؽقؽ کىظک ،تؼمیع هىؼظ يظؽ کالم يیكت؟42-4  

: تؼمیع چگىيه هؽگ هسكىب هی نىظ؟42-5  

تؼمیع چگىيه تىلع هسكىب هی نىظ؟: 42-6  

به چه هؼًاقت؟ 7آیه 7: ؼوهیاو باب 42-7  

ظؼ هىؼظ ؾيعگی خعیع یک ایمايعاؼ تىَیر هی ظهع. 4و باب : کىلكیا42-8  

فهؽقتی اؾ اػمالی که ایمايعاؼاو پف اؾ تؼمیع يبایع ايدام ظهًع ؼا تهیه کًیع. :تا6الف( با اقتفاظه اؾ آیات   

فهؽقتی اؾ ویژگی های ایمايعاؼاو و ؼول ؼفتاؼ او تهیه کًیع. 28تا  21ب( با اقتفاظه اؾ آیات   

به ها چه هی آهىؾظ؟ :3تا  38آیات  4و باب : غالطیا42-9  

 

: ازدواج هسیحی و رویارویی با هشکالت در ازدواج 22و21درس   
: لطفًا با بله و یا ضیؽ پاقص ظهیع:43/44-2  

 الف( آیا همه هكیسیاو بایع اؾظواج کًًع؟

 ب( آیا یک ایمايعاؼ هی تىايع با یک غیؽ ایمايعاؼ اؾظواج کًع؟

ین آیا بطهیعه هی نىین و یا تؼمیع هی گیؽین؟پ(اگؽ هؽتکب ؾيا نى  

 ت( اگؽ لًع اؾظواج با کكی ؼا ظاؼین ، آیا ضاؼج اؾ لالب اؾظواج هی تىايین ؼابطه خًكی بؽلؽاؼ کًین؟

 چ( آیا اؾظواج بایع بؽای تمام ػمؽ بانع؟

 ذ( آیا ؾوخیى بایع فؽؾيع ظانته بانًع؟

 ج( آیا ضعا اؾ طالق هتًفؽ اقت؟

ایمايعاؼ و غیؽ ایمايعاؼ با هن اؾظواج کؽظه ايع، آیا بهتؽ اقت که هؿظوج بمايًع )تا بی ایماو ؼا تؽک کًع(؟ش(اگؽ یک   

 ظ( آیا نطًی که ؾيا کؽظه اقت، بایع او ؼا طالق ظاظ؟

 ه(آیا ایمايعاؼ هی تىايع ظؼ يىؼت ؾيعه بىظو همكؽ اول باؾ هن اؾظواج کًع؟

ظو طؽف هی تىايًع ظیگؽ به اؾظواج اظاهه يعهًع؟و( ظؼ يىؼت ظوقت يعانتى یکعیگؽ آیا   

 ی(اگؽ همكؽ نطًی فىت کًع آیا هؽظ هی تىايع با نطى ظیگؽی اؾظواج کًع؟

اؾظواج ؼابطه ای اقت که ضعا فؽاهن کؽظه اقت.: 43/44-3  

 الف(چؽا ضعا زىا ؼا بىخىظ آوؼظ؟
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 ب( ضعا زىا ؼا چگىيه بىخىظ آوؼظ؟

ظ اؾظواج با ها چه هی آهىؾظ؟ظؼ هىؼ 35آیه  3ج( غالطیاو باب   

ؼا بطىايیع. چؽا اؾظواج یک ایمايعاؼ و یک غیؽایمايعاؼ هًطمی يیكت؟ 26و 25آیات  7: ظوم لؽيتیاو باب 43/44-4  

به ها چه هی آهىؾظ؟ 21و :آیات  7: اول لؽيتیاو با 43/44-5  

: یک هؽظ چگىيه هی تىايع ضايىاظه ضىظ ؼا هعایت کًع؟43/44-6  

ؼابطىايیع.اؾظواج هكیسی بایع يماظی اؾ ؼابطه هكیر و کلیكا بانع. 34و 33آیه  6كیاو با : افك43/44-7  

  الف( ایى اهؽ ظؼ هىؼظ هكئىلیت هؽظ يكبت به همكؽل چه هی آهىؾظ؟

 ب(و همیًطىؼ ظؼ هىؼظ ؼفتاؼ ؾو يكبت به نىهؽل چه هی آهىؾظ؟

ایماو ظاؼيع چه يًیستی نعه اقت؟ به ؾيايی که همكؽ بی 3و 2آیات  4: ظؼ اول پطؽـ باب 43/44-8  

 

: وظیفه ها در قبال کشور23درس   
: چًع نغل که ایمايعاؼاو بایع اؾ آو ضىظ ظاؼی کًًع ؼا يام ببؽیع.45-2  

: چؽا ایمايعاؼاو والؼی ؼأی يمی ظهًع و ظؼ قیاقت ظضالت يمی کًًع؟45-3  

چیكت؟ 47آیه  29: هًظىؼ هكیر ظؼ یىزًًا باب 45-4  

هكیسیاو همیهه بایع اؾ لىايیى کهىؼ هطابؼت کًًع،تًها ظلیلی که قؽپیچی اؾ فؽاهیى ؼا اهکاو پػیؽ هی کًع چیكت؟: 45-5  

ؼا بًىیكیع. 23و 22آیات  3: فهؽقتی اؾ هطالب آهىؾيعه اول پطؽـ باب 45-6  

ظؼ هىؼظ او و ظوقتايم چه هی آهىؾین؟ 7و 4و 2: اؾ ظايیال باب 45-7  

چه هی آهىؾظ؟ 32آیه  33ب : هكیر ظؼ هتی با45-8  

 

 : دعا 24درس 
اگؽ هی ضىاهین ضعا ظػاهایماو ؼا بهًىظ، طؽؾ تفکؽهاو بایع چگىيه بانع؟: 46-2  

: بؽای چه اتفالی ظؼ آیًعه بایع ظػاکًین؟46-3  

: فهؽقتی اؾ هىاؼظی که بایع ظؼ ظػاهایماو بانع تهیه کًیع؟46-4  

يمی ظهع،و همیى طىؼ همه ضىاقته هایماو ؼا همیهه بؽآوؼظه يمی کًع. : ضعا همیهه قؽیؼًا خىاب ظػاهایماو ؼا46-5  

 الف( چؽا؟

 ب(ایى اهؽ ظؼ هىؼظ ظػاهایماو چه چیؿی ؼا به ها هی آهىؾظ؟

: هیايدی چه کكی اقت؟46-6  

تىَیر هی ظهع که چؽا هكیر کاهى اػظن اقت. تىَیر ظهیع؟ 27تا  25آیات  5: ػبؽايیاو باب 46-7  

لؽبايی کؽظو زیىايات طبك نؽیؼت هىقی ؼا تؼؽیف هی کًع. چؽا لؽبايی هكیر بهتؽ اقت؟ 5تا  2آیات  21اب :ػبؽايیاو ب46-8  
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ؼا بطىايیع. بطىؼ هطتًؽ تىَیر ظهیع که ظاوظ چگىيه گًاه کؽظ؟ 8تا 2آیات  22: الف(ظوم قمىئیل باب 46-9  

ی ظهع؟پف اؾ گًاه ظاوظ يىنته نعه اقت. چه چیؿی ؼا يهاو ه62ب(هؿاهیؽ باب   

 ج(گًاهايماو چگىيه بطهیعه هی نىظ؟

 ظ(آیا ایمايعاؼاو بؼع اؾ تؼمیع گًاه هی کًًع؟اگؽ ایًگىيه اقت پف گًاههاو چگىيه بطهیعه هی نىظ ؟

 

: زيدگی تازه در هسیخ25درس   
هؽ ؼوؾه يهاو ظهین؟اقتفاظه کؽظه چًع هثال بؿيیعکه چگىيه هی تىايین ػهك هكیسی ؼا ظؼ ؾيعگی  24: اؾ اول لؽيتیاو باب 47-2  

(24: الف( هكیر بؽای ناگؽظايم چه کؽظ؟)یىزًا باب 47-3  

 ب(هؼمىاًلچه کكی ایى کاؼ ؼا ايدام هی ظاظ؟

 ج(ظو چیؿی ؼا که هی نىظ اؾ ایى اتفاق آهىضت ؼا بگىییع.

(38تا  36آیات  21: اؾ هثل قاهؽی ضىب چه ظؼقی هی تىاو اهؽوؾه آهىضت؟)لىلا باب 47-4  

ىػظه به بی ایماياو بهتؽیى ؼاه کمک اقت؟چؽا ه: 47-5  

ؼا بطىايیع. 37تا  34آیات  :: لىلا باب 47-6  

 الف(هًظىؼ اؾ بؽظانتى هؽ ؼوؾه يلیب چیكت؟

به ها چه هی آهىؾظ ؟ 37ب(آیه   

ؼا بطىايیع. 46تا  32آیات  29: هتی باب 47-7  

ایى هثال ؼا ؾظ . قىال چیكت؟ 32الف(هكیر بطاطؽ قىال پطؽـ ظؼ آیه   

ی بطهع. بؼع آو هؽظ چه لؽٌ بؿؼگ ضىظ ؼا يمی تىايكت بپؽظاؾظ. پاظناه با ههؽبايی لؽٌ او ؼا بطهیع.پاظناه يهاو ظهًعه ضعاقت که تمام گًاهاو ها ؼا ظؼ تؼمیع ه 35ب(هؽظ ظؼ آیه 
 کؽظ؟

 پ(ها چگىيه هی تىايین بؽضىؼظ ههابه ظانته بانین؟

 ج(ههمتؽیى پًع ایى هثل چیكت؟

 

لعه روزايه کتاب هقدس: هطا26درس   
 

به ها چه هی آهىؾظ؟ 32و 31آیات  2: ظوم پطؽـ باب 48-2  

: چؽا ضىايعو تمام کتاب همعـ )که ناهل ػهع ػتیك يیؿ هی نىظ (ههن اقت؟48-3  

کًین؟يگاه کًیع. اگؽ هی ضىاهین که ضعا ظؼ تمام ؾيعگی ظؼ کًاؼهاو بانع بایع چگىيه بؽضىؼظ  3و 2آیات  77:به انؼیا باب 48-4  

چه پیغاهی به ها هی ظهع؟ 36تا  33آیات  2یىزًا باب :48-5  

: الف( کتاب همعـ ظؼ هىؼظ غات ها چه هی گىیع؟ آیا ها غاتًا ضىب هكتین یا گًاهکاؼ؟48-6  
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پیغام اهیعواؼکًًعه ای به ها هی ظهع؟ ب( چه  

 پ(قه نطًیت کتاب همعـ ؼا يام بؽظه که هثال ضىبی بؽای پیؽوی هكتًع.

ضىايعو هؽ ؼوؾه کتاب همعـ ههن اقت؟ ج( چؽا  

 

ؼا بطىايیع. 66: انؼیا باب 48-7  

 الف( طبك آیه های اول ، یاظگیؽی ظؼ هىؼظ ضعا و ؼقتگاؼیم بؽای ها به چه لیمتی تمام ضىاهع نع؟

(7ب( چه ؾهايی بایع به ظيبال ضعا بانین)آیه   

(8پ( اگؽ به قمت ضعا بؽوین چه اتفالی هی افتع)آیه   

به ها چه هی آهىؾظ؟  :و 9ج(آیه   

 

: هشارکت با هن ایماياو27درس   
 

: ظؼقتی و یا ياظقتی خمالت ؾیؽ ؼا ههطى کًیع.49-2  

 الف( کلمه ههاؼکت به هؼًای ظوقتی اقت.

 ب( گًاه ،ههاؼکت با ضعا ؼا اؾ بیى هی بؽظ.

های ههتؽکی اؾ کتاب همعـ ظانته و ؼاه ضعا ؼا پیؽوی هی کًًع.پ(هكیسیاو والؼی تًها هی تىايًع با کكايی ههاؼکت ظانته بانًع که آيها يیؿآهىؾه   

 ت(کؽیكتاظلفیًی ها همؽاه افؽاظ غیؽ تؼمیعی هؽاقن ػهای ؼبايی ؼا بدا هی آوؼيع.

 ج(ایمايعاؼاو بایع پؽقتم ؼا ظؼ قاضتماو کلیكا ايدام ظهًع.

اؼيع.چ(هكیسیاو والؼی با ؼفتاؼ ضىظ يهاو هی ظهًع که که ؼوذ ضعا ؼا ظؼ ضىظ ظ  

 ذ(ظؼ يىؼتی که ایمايعاؼاو يتىايًع هن ایماياو ضىظ ؼا بیابًع بایع به تًهایی ػهای ؼبايی ؼا بدا آوؼيع.

 ش(ػهای ؼبايی ظؼ ؼأـ ههاؼکت کتاب همعـ لؽاؼ ظاؼظ.

 

:هكیسیاو اؾ چه طؽیمی هی تىايًع با ایى انطاو  ههاؼکت ظانته بانًع:49-3  

 الف(با ضعا و ػیكی هكیر

 ب(با یکعیگؽ

: چگىيه هی تىايین ضعا ؼا ظؼ ؼوذ و ؼاقتی پؽقتم کًین؟49-4  

 3زعالل تىَیر هی ظهع که چگىيه ایمايعاؼاو والؼی )بطًىو ظؼ کلیكا ( همايًع اػُای هطتلف یک بعو هكتًع که با هن کاؼ هی کًًع. 38تا  23آیات  23: اول لؽيتیاو باب 49-4
 ظؼـ ؼا بیاو کًیع.

به ایمايعاؼاو ظؼ هىؼظ بؽضىؼظ با یکعیگؽ هی آهىؾظ .با ؾباو ضىظ يًیست های گفته نعه بؽای هىاؼظ ؾیؽ ؼا بیاو کًیع.  43تا  28 آیات 5افككیاو باب : 49-5  

36الف(آیه   
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39ب(آیه   

:3پ( آیه   

42ت( آیه   

43ج(آیه   

ع اؾ آيها ضىظ ظاؼی کؽظ.اقتفاظه کؽظه و فهؽقتی تهیه کًیع اؾ ؼفتاؼهایی که بای 6تا  4آیات  6اؾ افككیاو باب  : 49-6  

ؼا بطىايیع. 37تا  34آیات  22: اول لؽيتیاو باب 49-7  

 الف( ظؼ ػهای ؼبايی ياو يماظ چیكت؟

 ب(نؽاب چه چیؿی ؼا بیاو هی کًع؟

 پ( هعف اؾ نکكتى ياو و يىنیعو نؽاب چیكت؟

  ج(ایمايعاؼاو تؼمیعی چه ؾهايی بایع ایى هؽاقن ؼا بدا آوؼيع؟

 

 

 

  

   

  

  

 

 

 

  


