
 نیفلداتسیرک سدقم باتک شزومآ ی هرود
 
 ٩-٧ یاھ باب شیادیپ زا سدقم باتک نیناوق
 
 ٧ سرد
 
 لیس ی ھمدقم
 .درک دھاوخ ناریو ار نآ ،ھک تفگ  ادخ رطاخ نیمھ ھب .دوب هدش یدیلپ یاج نیمز ،لیس زا لبق ھک میدید ، نامسرد نیرخآ رد
 لوط رد داد رارق شا هداوناخ و حون تاجن یارب یناکم ار نآ و یتشک کی نتخاس تمس ھب درک تیادھ ار حون ادخ نیاربانب

 .دش توعد یتشک نتخاس ھب حون نآ زا سپ و ،دومرف اطع ھبوت تصرف ناھج لک ھب و ، درک ربص لاس ١٢٠ تدم ھب ادخ .لیس
 
 لیس
 طسوت نیمز .دوب هدیرابن نیمز رب یناراب ،نامز نیا زا لبق الامتحا ھک دھدیم ناشن ام ھب ، شیادیپ ییادتبا یاھباب قیقد ی ھعلاطم
 درک ندیراب ھب عورش ناراب ھک یتقو مینک روصت ار مدرم بجعت میناوتیم ام  .نیگنس منبش  طسوت الامتحا ، )٢:۶( هدشیم سیخ ھم
  .دشن فقوتم و
 .داتفا یقافتا ھچ ھک دینیبب 

 رما ھچ – )٢١-٢٠ :۶( دش مھارف ناشیارب اذغ ،دندمآ مھ درگ تاناویح ،دش ھتخاس یتشک ،درک مھارف ار زیچ ھمھ حون .１
	 .تسا هدرکن توعد یتشک ھب ار وا زونھ ادخ یلو ،تسا هدوب یمیظع

 :میناوخیم یگداس ھب ام
 ٢٢ :۶ شیادیپ ».داد ماجنا دوب هداد نامرف ادخ ھک ار ھچنآرھ وا ؛داد ماجنا ار راک نیا حون«
 امتح ادخ ھک حون قلطم نامیا .»تسا هدرم لمع نودب نامیا« : دیوگیم ام ھب دیدج دھع رد شا ھمان رد ھک تسا بوقعی نیا

 رد نیاربانب سپ ، دوب هداد نامرف ادخ ار اھراک نیا مامت ماجنا -دش هداد ناشن شخساپ قیرط زا ،درک دھاوخ یرواد ار ناھج
 یسیع ھک میراد نامیا اعقاو ام رگا .دشاب ھنوگ نیا دیاب ام یاھ یگدنز  .دوب هدامآ وا ،دیسر دوعوم زور نآ ھک ینامز ،اھتنا
 داد میھاوخ ماجنا ،دھاوخب ام زا ادخ ھک ار ھچنآ انئمطم سپ ،دنک سیسات ار ادخ یھاشداپ و ،دنک یرواد ار ناھج ھک دیآ یم
 .میشاب هدامآ ام ،دیایب وا ھک تقو رھ  ھکنیا روظنم ھب
 رد امش  ،لسن نیا رد ھک مدید ھک ارچ ،تا هداوناخ و وت ،یتشک ھب دیورب« ؛ درک تبحص حون اب راگدرورپ تیاھن رد .２

	)١ : ٧( »دیتسھ اسراپ نم ربارب
 .داد خساپ تیروف ھب حون
 ”،دندش یتشک دراو اھنآ اب شنارسپ ۀجوز ھس و حون نز و ثِفای و ماح و ماس شنارسپ و حون ،زور نامھ رد“
 
 ١٣ : ٧ شیادیپ

 ھک زور نامھ رد دوب هدامآ الماک وا و ،دش یزور نینچ رظتنم لاس ١٢٠ تدم ھب وا .تشاد حون یزیگنا تریح نامیا ھچ
 زور نآ وا .دشاب هدرک هدامآ ار دوخ هزور ھمھ ھک دشابرضاح ھنوگنیا ھتسناوتیم یتروص رد اھنت وا .درک تبحص وا اب ادخ
 .تسنادیمن لبق زا ار
 اھنآ زا سپ تسناوتن یرگید درف .)١۶ : ٧( تسب ار رد راگدرورپ ،دندش یتشک لخاد شا هداوناخ و حون ھک یتقو .３

	.دش ھتفرگ نارگیدزا تاجن و دش ھتسب رد ؛دنک دورو
	.درک ربص نیمز تازاجم عورش زا لبق رگید زور تفھ دنوادخ .４
 ار ما هدیرفآ ھک یا هدنز دوجوم رھ و دیناراب مھاوخ  ناراب بش ۴٠ و زور ۴٠ تدم ھب نیمز رب ،هدنیآ زور تفھ فرظ «
 .درک مھاوخ وحم نیمز یور زا
 .دیراب نیمز رب اسآ لیس ناراب زور تفھ زا سپ و ...
 دندش یراج قامعا زا اھ ھمشچ ی ھمھ زور نآ رد ،هام زا زور نیمھدفھ رد ،مود هام رد ، حون یگدنز لاس نیمدصشش رد
 .دندش زاب نامسآ یاھ هرجنپ و
 ١٢-۴ : ٧ شیادیپ ».بش لھچ و زور لھچ دیراب نیمز رب ناراب و
 چیھ و یتشک رد دوب ھتفر حون .دندرک راتفر ھنوگچ یتشک زا جراخ مدرم زور تفھ نیا لوط رد ھک مینک روصت میناوتیم
 ناشرظن عیرس ردقچ و .تسا ھناوید درم کی وا ھک دندرکیم رکف اھنآ .دندرکیم هرخسم و دندیدنخیم اھنآ !دوب هداتفین یقافتا
 و ،دننک زاب ار رد دنناوتیم ایآ دننیبب ات دنتفریم یتشک برد تمس ھب اھنآ .درک ندیراب ھب عورش ناراب ھک یتقو درک رییغت
 نیا یمدرم ،ددرگزاب یسیع ھک یتقو .دنوش قرغ لیس رد و ،دنریمب تسا رارق ھک دندیمھفیم ،دمآ یم الاب بآ ھک روطنامھ
 تعاطا لیجنا زا ناش یگدنز نامز رد ھک دنا هدوب نادان ردقچ ھک دنوشیم ھجوتم ناھگان اھنآ ،تشاد دنھاوخ دوجو ھنوگ
 ام رگا .دنوشیم دوبان اھنآ و دناریم ار اھنآ وا یلو ،دنروآ یم ار دھد تاجن ار اھنآ دیاب وا ارچ ھک یلیالد ھنوگنآ و دنا هدرکن
 .تسا هدش رید ،دیایب یسیع ھک یتقو ،میوش هدامآ شیارب ھک تسا شنامز نونکا ،میشاب ادخ یھاشداپ رد ھک میھاوخیم
 نم ،دیوش رود « :دیوگیم دنتسھ شدرگاش دننکیم اعدا ھک یدارفا ھب ھک میوش درط یسیع طسوت  ھک تسا کانتشحو یلیخ
	»!مسانشیمن ار امش



 ،دندمآ مھ اھ هرکاب رگید نآ زا سپ .دش ھتسب رد و ،دنتفر یسورع نشج ھب وا اب دندوب هدامآ ھک یناسک و ،دمآ سورع داماد«
 سپ« . ».مسانشیمن ار امش نم ھک اتقیقح « ،دھدیم خساپ وا یلو ،»اشگب ام یور ھب ار رد ،مرورس ،مرورس« ،دنتفگ و
 ١٣-١٠ : ٢۵ یتم .».شتعاس ھن ،تسا شزور زا یھاگآ ھن امش یارب ھک دیشاب بقارم
 نیمز یور رب ھک ینارادناج مامت و « ؛دروآ نیمز رس رب ییالب ھچ لیس ینالوط ی هرود نیا ھک دھدیم حیضوت سدقم باتک
 .»اھناسنا ی ھمھ و ،دنتشاد تکرح نیمز رب ھک یتادوجوم یمامت ،ناروناج ،اھماد ،ناگدنرپ ،دندرم ،دنتشاد تکرح
 )٢٢-١۵ : ٨( لیس زا سپ

 ھب بآ .)٢٠ : ٧( اھھوک نیرتعفترم زا رتدنلب رتم تفھ ،دش هدیشوپ بآ زا نیمز لک و دیشک لوط یدایز تدم یارب لیس
 .)هدش عقاو زورما ی ھیکرت رد ھک( تفرگ رارق تارارآ هوک یور رب یتشک و تسشنورف رورم
 .دنک زاغآ نیمز رب هزات یگدنز کی و دیآ نوریب یتشک زا ھک دومرف حون ھب ادخ تیاھن رد
  .امش اب تنارسپ نارسمھ و تنارسپ و ،ترسمھ و وت ،دیورب نوریب یتشک زا«
 دوخ اب ،دزخیم نیمز یور رب ھک یا هدنزخ رھ و تاناویح و ،ناگدنرپ زا معا ،تسا ناتھارمھ ھک ار یا هدنز دوجوم رھ
 ١٧-١۶ : ٨ شیادیپ . »دنوش ریثکت نیمز رب و دنروایب راب ھک ات ،دیروایب نوریب
 ادخ یارب تاناویح ندرک ینابرق و ادخ یارب یحبذم نتخاس ،یتشک زا ندمآ نوریب زا سپ داد ماجنا حون ھک یراک نیلوا
  .ندش ینابرق یارب دندوب ادخ لوبق دروم ھک دندوب یتاناویح و دنا هدش فیصوت ’کاپ‘ ناونع ھب اھنآ .دوب
 زج ھب )ثنوم کی و رکذم کی ( درادرب ات ٢ یعون رھ زا ھک تشاد روتسد ،درب یتشک ھب ار تاناویح حون ھک یتقو
 زا دعب ادخ شتسرپ یارب ندرک ینابرق یارب ھکنیا روظنم ھب درادرب ات تفھ مادک رھ زا ھک دش ھتفگ وا ھب .’کاپ‘ تاناویح
  .دنشاب دوجوم لیس
 رارق سأر رد ار ادخ ھک دوب ممصم وا و دوب دیدج عورش کی نیا .دوب ھچ شبلق رد ھک دیوگیم ام ھب حون طسوت لمع نیا
 ادخ ھب لماک دھعت کی زا یناشن نیا و ،دشیم ادخ میدقت ناویح لک .دوب ’ینتخوس ینابرق ’،داد ماجنا وا ھک یا ینابرق .دھد
 .دوبن ،دنک دوبان ار نیمز ادخ دش ثعاب ھک لیس زا لبق یگدنز یھاوخدوخ یارب ییاج چیھ.دوب

 وا ھک دوبن لیلد نیا ھب نیا .تفریم الاب وا یارب شوخ یا ھحیار نوچ ھتخوس ناویح یوب و دوب دونشخ عوضوم نیا زا ادخ
 .دوب دونشخ ،دندروآ یم یور وا ھب قیرط نیا زا ھک ینادرم بلق زا وا ھکلب ،هدوب یضار هدش ینابرق ناویح عون نآزا
 .دوب دھاوخن یھانگ ششخب چیھ ،نوخ نتخیر نودب ھک دش رما نیا ھجوتمزین حون ،وا زا لبق ،لیباھ دننامھ
 )١٧-١ : ٩( دیدج عورش کی
  ادتبا رد اوح و مدآ ھب ادخ ھک دوب یمکح ھباشم رایسب ادخ مکح .دندنام یقاب نیمز یور رب هدنز رفن تشھ اھنت ،لیس زا دعب
 نیب ی ھطبار صوصخ رد یرییغت نونکا یلو .دننک رپ ار نیمز و دنوش ریثکت و دنروایب راب دوب رارق اھنآ ھک ،دوب ،داد
 نوخ رگید ھکنیا ات دروخب تشوگ و یھام ھک دش هداد هزاجا ناسنا ھب راب نیلوا یارب .دمآ دوجو ھب تاناویح و اھناسنا
 ،دندرکیم دیص ار نایھام و دنتشکیم اذغ یارب ار تاناویح مدرم ھکنیا لیلد ھب ،نیاربانب .دوب ادخ ھب قلعتم اھنت نیا .دروخن
 :نیاربانب ،دندرک اھناسنا زا ندیسرت ھب عورش ،هدنز تادوجوم نآ سپ
 ایرد نایھام ۀمھ رب و دزخیم نیمز رب ھچنآرھ رب و نامسآ ناگدنرپ ۀمھ رب و نیمز ناروناج ۀمھ رب امش تبیھ و سرت“ 
 ”.دناهدش هدرپس امش ناتسد ھب اھنآ ؛دوب دھاوخ

یش ٢ : ٩ اد  پی
 
 )١٧-٨ : ٩( دیدج دھع کی
 نیا ی ھناشن ناونع ھب .دنکن دوبان بآ اب ار نیمز زگرھ رگید ھک داد مکحم لوق کی وا .تسب یدھع حون اب ادخ  تیاھن رد
 ناراب نیح رد دیشروخ ھک دھدیم خر ینامز نامک نیگنر ھک مینادیم ام .داد رارق نامسآ رد ار نامک نیگنر ادخ ،دھع
 نآ ھب یناراب زگرھ ھک دنکیم یروآدای وا ھب  نامک نیگنر ھک تفگ وا ھب ادخ .دسریم نایاپ ھب ناراب ھک یتقو بلغا ،دشخردب

 .دیراب دھاوخن ،دوش دوبان ریگ ھمھ یلیس طسوت نیمز لک ھک یتدش
 زورما و تسب وا ھک یدھع و ادخ مالک یتسرد دروم رد زین ام ھب ،مینیبب نامسآ رد نامک نیگنر کی ام ھک ینامز رھ
 .دوشیم یروآدای ،تساجرباپ نانچمھ
 )٢٧-٢٠ : ٩( تنعل و یتسم
 و دش تسم ،تفرگ بارش و درک انب ناتسکات کی حون ھک میناوخیم ام ،رگید راب دش نامدرم زا رپ نیمز ھک نامز نآ رد
 وربور هانگ اب سدقم باتک رد ام ھک تسا یراب نیلوا روآدای نیا .)٢٠ : ٩( تفر باوخ ھب شرداچ رد و دیشک زارد نایرع
 .دنناشوپب ار دوخ دندرک یعس و دننایرع ھک دندیمھف و دندروخ ھعونمم تخرد ی هویم زا اوح و مدآ ھک یتقو ،میدش
 یمارآ ھب ھکنیا یاج ھب .دوب گرزب یمرش یب کی رما نیا .دید تلاح نآ رد ار شردپ و دش لخاد ،ماح ،شرسپ نیرتکچوک
 اھنآ .دنھد ماجنا ردپ قح رد ار راک نیا ھک دش ماس و ثفای  ی هدھع ھب و ،تفگ شردارب ود ھب و تفر وا ،دناشوپب ار ردپ

 .دنتخادنا وا رب ییادر و دننیبن نایرع ار ردپ ھکنیا روظنم ھب دنتفر حون رداچ لخاد ھب بقع بقع
 ھب ھک ماح ،تسا هدش صوصخ نیا رد اھ تبیغ ھک دسریم رظن ھب ؟دش رادیب ھکیتقو دش عوضوم نیا ھجوتم ھنوگچ حون
 هاگن .دش ینابصع رایسب تباب نیا زا حون و دش هداوناخ گرزب یتمرح یب ثعاب ربخ نیا نآ زا سپ و ،تفگ ناعنک شرسپ
 :تفگ ھچ وا ھک دینک
 ناردارب !ناعنک رب تنعل« :تفگ ،تسا هدرک ھچ یو اب رتکچوک رسپ ھک تفایرد و دمآ شوھ ھب دوخ یتسم زا حون نوچ“ «
 رد وا ؛دشخب تعسو ار ثِفای ادخ .دشاب وا ۀدنب ناعنک !ماس یادخ ،هوھی داب کرابتم« :تفگ زین و ».دشاب ناگدنب ۀدنب ار دوخ
 ”».دشاب وا ۀدنب ناعنک و ،دوش نکاس ماس یاھھمیخ

یش ٢٧-٢۴ : ٩ اد  پی
  .دنتسھ ثفای و ماس ،)ناعنک ردپ(ماح لسن زا نیمز یاھتلم مامت



	.اپورا هژیو ھب ،دننیزگیم ینکس برغ یایند رد ھک دش ینانز و نادرم ردپ ثفای .１
	.نایدوھی هژیو ھب ،دوب یماس مدرم ردپ ماس .２
	.دندش نکاس اقیرفآ رد ھک دش یدارفا ردپ ماح .３

 
 ھصالخ   
 :میتخومآ ار ریز یدیلک تاکن ،سرد نیا رد
 تیاھن رد و درک یروبص ناشربارب رد یدایز یاھلاس دنوادخ .دنک دوبان ار ناریرش ھک درک لزان نیمز رب ار لیس ادخ .１

	.دندش جراخ ادخ تاجن زا اھنآ
 راتفر راوادخ ریغ ی ھنوگ ھب مدرم ،حیسم یسیع نامرورس تشگزاب زا لبق تسرد ھک تسا هدش هداد رادشھ ام ھب .２

 ھشیمھ یارب راب ترارش یایند نیا ھک تشاذگ دھاوخن ادخ .دندرکیم راتفر حون نامز رد ھک روطنامھ درک دنھاوخ
	.دنک تازاجم و یرواد ات داتسرف دھاوخ ار شرسپ ھکلب ،دنک ادیپ ھمادا
	.درک دھاوخن دوبان لیس اب ار ناھج هرابود زگرھ وا ھک تسادخ ی ھناشن نامک نیگنر .３
	.میتسھ حون رسپ ھس لسن زا یگمھ ام .４

 
	

	


